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Anselm Kiefer művészete

Kevés kiállításra emlékszem any-
nyira, mint Anselm Kiefer 2007-ben, a párizsi Grand Palais épü-
letében megrendezett Sternenfall – Chute d’étoiles (Csillaghullás) 
című kiállítására  Nem csupán a tárgyak maradtak meg az em-
lékezetemben, hanem az egész elrendezése, és az az érzéki be-
nyomás, erős szédület, ami a kiállítás terei közt bolyongva átjárt  
A Grand Palais monumentális (13500 négyzetméteres, 45 méter 
magas), üvegfal és acélvázak által keretezett, hatalmas kupolá-
jú, üres terébe Kiefer hét „házat” (Nebelland, Geheimnis der Farne, 
La voie lactée, Aperiatur terra, Voyage au bout de la nuit, Sternenfall, 
Palmsonntag) és három nagy toronyszobrot (Sternenfall, Verun-
glückte Hoffnung, Sonnenschiff) helyezett el  A dobozszerű acél-
házakat festmények, szobrok, installációk töltötték meg, ame-
lyek egyrészt betekintést nyújtottak Kiefer sokrétű világába, 
másrészt két nagy költő – Ingeborg Bachmann és Paul Celan 
– előtti hommage-ként voltak értelmezhetők  Ezt tanúsították a 
házak gyakran verscímeket idéző nevei (Bachmann: A köd orszá-
ga, Celan: A páfrányok titka), és a bennük elhelyezett művek, me-
lyeken versmotívumok (napraforgó, mákvirág) és versidézetek 
(„rózsák zivatarában”) tűntek fel  

Habár a kiállítás címe (Sternenfall) egy 1998-as festményre 
utalt, a csillagos ég motívuma már a nyolcvanas évektől gyakori 
elem Kiefer képein  Az égbolt hol égpalota (Die Himmelspaläste), 
hol archívum, mely számokként (a NASA kódolását használva) 
őrzi az égitestek nyomát (Sternenfall, Andromeda), hol kozmikus 
tér, mely közvetlen kapcsolatban áll a földi vegetációval és az 
emberi élettel  A Kiefer által behatóan tanulmányozott filozófus-
asztrológus Robert Fludd (1574–1637) misztikus írásai szerint 
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minden növénynek létezik az égen egy csillagmása, ahogy az 
emberek is közvetlen kapcsolatban állnak a csillagokkal  Ennek 
legszebb színpadi ábrázolása a Klaus Michael Grüber által ren-
dezett Oidipusz király volt (Burgtheater, 2003), amelyhez Kiefer 
tervezte a díszletet, és ahol Oidipusz (Bruno Ganz) a csillagok 
irányításával egy csillagtérképet követve haladt előre a lassan 
permetező hamueső alatt  Az ember (mikrokozmosz) és a csil-
lagos ég (makrokozmosz) kapcsolatát Kiefer számos önportréja 
is meg örökíti, melyeken mozdulatlanul (a jóga savasana pozíció-
jában) hever  Gondolhatunk akár Kantot megidéző fametszeté-
re (Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir, 
1997) vagy a Louvre számára készített Athanor (2007) című fest-
ményre, ahol a földön fekvő alakra úgy hull a csillagpor, mintha 
mindent beborító, tiszta és fehér hamu lenne  Mert ahogy Kiefer 
vallja: „A hamu valami csodálatos közeg, a hamu az utolsó közeg  
A hamu után egyelőre nem következik több deformáció ”1 Végül 
a csillagok a náci koncentrációs táborokra (Sternlager) utalnak, 
vagyis a történelmi trauma eltörölhetetlen nyomát hordozzák  
Ez Kiefer művészetének ismeretében nem meglepő, hiszen az 
1945-ben született művész gondolkodásának középpontjában 
mindig a történelem vizsgálata és a náci múlt megértésének kí-
sérlete állt 2 Korai, sok vitát és botrányt kiváltó műveiben, a nyílt 
szembenézés jeleként, mintegy átvette és újraalkotta a náci mítosz 
(mint egyfajta „összgermán mitológia”) számos elemét  Néhány 
képének címe igazolja ezt (Parsifal, Hermann csatája, Hősi szimbólu-
mok, Németország spirituális hősei, Martin Heidegger)  Ekkori fontos 
témája a náci építészet, melynek felidézését a Lépcsők (1982–83) 
vagy az Interieur (1981) képeken láthatjuk, a terek kihaltságában, 
ürességében, monumentális melankóliájában  Kiefer első korsza-
kában a német bűntudat nagyon sajátos és provokatív megjele-
nítési módját választja: nem távolítja vagy idegeníti el magától a 
megtörtént történelmi eseményeket, épp ellenkezőleg, a „démo-
nival” (vagy a kanti radikális rosszal) való azonosulás szerepkö-
rét magára veszi  Ezt mutatja a Jean Genet-nek ajánlott fotóso-
rozata (Für Genet, 1969), amelynek képein ő maga jelenik meg, 
a jellegzetes náci karlendítést imitálva  Vagy idesorolhatnánk az 
Elfoglalás (Besetzung, 1969) sorozatát, ahol a náci szerepet játszó 
Kiefer történelmi tereket foglal el  Ezek között található a kanti 
téma egy korábbi változata (Über uns der gestirnte Himmel und in 
uns das moralische Gesetz), ahol a szalutáló alak egy monumentá-
lis rom előtt, a csillagos ég (és a morális törvény) alatt áll  Fontos 

1 Az ember gonosz  A hatvanéves Anselm Kieferrel Jörg Demutz beszélget, 
Balkon, 2005/6 

2 Erről ld  Anselm Kiefer and Art after Auschwitz, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1999 



hangsúlyozni, hogy Kiefer ezzel a provokatív gesztussal nagy 
kockázatot vállalt, hiszen az önreprezentációk nyomán sokan a 
felvett szereppel azonosították  A fotográfiák szatirikus-ironikus 
hangvételére csak később figyeltek fel,3 ahogy ahhoz is több évti-
zed kellett, hogy szülőhazája ne árulóként tekintsen (mára vitat-
hatatlanul az egyik legnagyobb kortárs művészként elismert) élő 
lelkiismeretére  Szabadon választott száműzetése (a kilencvenes 
évektől Franciaországban él és alkot) korai műveinek német el-
utasításához köthető 4 Ugyancsak a kilencvenes évek elején (1993 
és 1996 között) három évre szinte eltűnik a köztudatból  Szokás 
ezt az „identitásválság” idejének tartani (habár sokat utazik, 
egyre behatóbban érdeklik a nem nyugati kultúrák és gondolko-
dásmódok, valamint a zsidó misztika és az alkímia), de éppúgy 
láthatunk ebben egy szükséges szünetet: az átmenet termékeny 
fázisát  Kiefer időt hagy arra, hogy elszakadjon a gyökereitől, és 
ezáltal egyetemesebbé váljon a művészete  Nagy visszatérése 
1996-ban, a párizsi Yvon Lambert galériában megrendezett kiál-
lítás lesz, melynek címe egy Corneille-idézet: „Cette obscure clarté 
qui tombe des étoiles” („Ez a csillagokból hulló sötét fény”)  Ahogy a 
cím sugallja, itt szintén kísértenek a csillagok  Ez kiállítás ugyan-
akkor egy új kutatási irányt és korszakot jelez: Kiefert már a ter-
mészet története foglalkoztatja, amelynek az emberiség története 
csupán egy rövid fejezete 

Egy évtizeddel később a Sternenfall kiállítótere mindenekelőtt 
emléktér volt: a történelem és a civilizáció romjainak színrevite-
le  A hét ház Kiefer megújult művészetének fő alkotásait gyűjtöt-
te egybe, így mutatta fel az életmű ciklikusan visszatérő, állan-
dó motívumait  A házak közötti betonszobrok (a Grand Palais 
légies architektúrájának éles kontrasztjaként) égnek emelkedő 
(Sternenfall) vagy földre omló tornyokat (Verunglückte Hoffnung), 
valamint „naphajókat” (Sonnenschiff) 5 ábrázoltak  A látogató pe-
dig ezek között a pusztulást és katasztrófát idéző művek között 
sztoikus nyugalommal bolyonghatott  Kiefer „emlékezet szín-
háza” (teatro della memoria),6 a térspecifikus performanszként 
is felfogható kiállítás, már nem akart provokálni, hanem közös 
gondolkodásra invitálta nézőit, csendes merengésre a romok fe-
lett  Hiszen a művészet által elénk tárt romokban nincs semmi 
félelmetes  Épp ellenkezőleg, a rom a legtermészetesebb állapot  

3 Huyssen, Andreas: Twilight Memories. Making Time in a Culture of Amnesia, 
Routledge, London, 1995 

4 Nem véletlen, hogy az egyik legfontosabb monográfiát is francia szerző írta 
róla (Arasse, Daniel: Anselm Kiefer, Éditions du Regard, Paris, 2007) 

5 Ingeborg Bachmann A nagy rakomány című versét idézve 
6 Utalva Giulio Camillo Delmolio elképzelésére, mely szerint az „emlékezet 

színháza” a tudás és a megismerés modellje  Ezt a 16  századi elméletet Fran-
cis Yates The Art of Memory (1966) című könyve teszi újra ismertté  
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Kiefer – aki gyermekként romok között nőtt fel, majd műtermé-
nek is romos épületet választott (Barjac egykori gyárépületét) 
– romok iránti faszcinációja ebben is megmutatkozik  A romok 
számára az átmenetet és a jövőt képviselik, hiszen az eltűnő vá-
rosok felett egyszer majd újra kisarjad a fű  

Arra különösen jól emlékszem, hogy a Sternenfall nevet vise-
lő ház installációja egy hatalmas könyvespolc volt, ahol az ólom 
könyvlapok közül üveglemezek estek ki és törtek szilánkosra  
A hajlékony ólom (az alkimista ősanyag) és a vékony üvegleme-
zek éles kontrasztját felerősítette az állandó csörömpölés  Legin-
kább ez a kép- és hanghatás maradt meg bennem, ez a „törékeny 
zuhanás” 7

Fontos hangsúlyozni, hogy a könyvek kivételes szerepet töl-
tenek be Kiefer életművében  Ahogy a Sternenfall katalógusá-
ban megjelent beszélgetésben említi,8 első könyvét nyolcévesen 
készítette, és a könyvek azóta is, életének minden szakaszában 
jelen vannak  Igaz, hogy időközben nagy átalakuláson mentek 
keresztül  A hatvanas–hetvenes évek könyvei még inkább mű-
vészkönyvek, forgatható fotóalbumok voltak, egy-egy téma köré 
szerveződő, egyedi és reprodukálhatatlan alkotások  A nyolc-
vanas évek végén készült könyvekben már egyetemesebbek a 
témák (a német történelem helyett az egyiptomi mitológia, az 
Ószövetség, a forradalom asszonyai, Csernobil), vagyis ugyanaz 
a szemléletváltás jellemzi őket, mint a képzőművészeti alkotá-
sokat  Feltűnő változást jelent még az új anyagok (pl  szárított 
növények vagy ólom) használata, és a radikálisan megnőtt mére-
tek  Művészkönyvek helyett Kiefer gigantikus könyvszobrokat 
vagy installációkat készít, láthatatlan titánok könyveit, melyek 
oldalai az emberek számára lapozhatatlanok  Az így olvashatat-
lanná váló könyvek titkok őrzői (még akkor is, ha az a titkuk, 
hogy nincs bennünk semmi titok) 

Kiefer nem csupán lelkes és fáradhatatlan olvasó, ahogy er-
ről Bachmann-nak és Celannak ajánlott művei tanúskodnak, de 
egész életét végigkíséri az írás gyakorlata  Sokszor említi, hogy 
folyton hezitál a festés és az írás vágya között  Ez utóbbi kész-
tetésről naplói és jegyzetfüzetei tanúskodnak, amelyek főként 
az utazásai során születtek, és melyekben nyomon követhetjük 
életének mindennapjait (a társadalmi eseményektől a napi jó-
gagyakorlásig), bepillantást nyerhetünk olvasmányaiba, megis-
merhetjük gondolatait és kétségeit, láthatjuk az új ötletek első 
felbukkanását  1998–99 között írt jegyzeteiben például reflektál 
a Bachmann-hatásra: „végül is mik ezek az ingeborg bachmann-

7 Blanchot, Maurice: A túl nem lépés, ford  Szabó Marcell, Kijárat, Budapest, 
2013 

8 Kiefer, Anselm: Sternenfall, Éditions du Regard, Paris, 2007 
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nak dedikált festmények? a nagy költő számára felhalmozott kö-
vek, hogy felbukkanhasson rajtuk keresztül, a repedéseken ke-
resztül, a kövekben és a térben (…),mert ahol sok repedés van, 
ott feltárulnak a kövek és a terek, és én ezekben a repedésekben 
beszéltem ingeborg bachmann-nal, nem »testvérként«, hanem 
viaskodva ”9 Ez az állandó harc határozza meg az alkotás egész 
folyamatát, ahogy a Háború a fejben című jegyzet mutatja: „akkor 
lesz egy szép esztétikai teóriád, elképzelésed a műalkotás létre-
hozásáról, amikor vászonra kerül az első ecsetvonás és a művész 
végtelen lehetőséggel szembesül, hiszen döntenie kell, hogy mi-
ként fogja folytatni, és ez a döntés háborút jelent…”10 

Kiefer az alkotás folyamatával legbehatóbban egy 2010-ben, 
a Collège de France meghívására tartott előadássorozatában fog-
lalkozik, melynek címe: A művészet túléli a romjait 11 A rendha-
gyó előadásokon egyrészt meghatározó olvasmányélményeiről 
beszél (Rimbaud, Genet, Proust, Celan, Bachmann, Pessoa), más-
részt saját alkotóműhelyébe enged betekintést  Műtermét több-
ször hasonlítja a svájci CERN kutatóközpontjához, ahol a kez-
det, az eredet felfedezésére irányuló kísérletek zajlanak  Nézete 
szerint egy kép születése ugyanilyen bonyolult, összetett folya-
mat  Ebben több fázist különít el: az első szakaszban az alkotó 
mintegy eggyé válik a kép anyagával, minden a „lehető legköze-
lebbről működik”  Majd a közelség után szükséges az eltávolo-
dás: a művész szemügyre veszi, hogy mi az, amivel szemben áll  
Ekkora már létrehozott valamit, amivel megmérkőzhet  Ám az 
eltávolodás gyakran hiányérzetet is kivált, a kép semleges tárgy-
gyá változik  Ilyenkor kiteszi a környezeti hatásoknak (a szélnek, 
az esőnek, a napnak), hogy a természet segítse a befejezésben  
Vagyis a tényleges befejezés előtt szándékosan lerombolja, mint-
egy beteljesítve a művészet szükségszerűen destruktív jellegét, 
mely szerint: „az önpusztítás mindig is a művészet legbensősé-
gesebb és legfenségesebb célja volt” 12 Mindezt azonban Kiefer 
annak biztos tudatában teszi, hogy „a művészet túléli romjait”  
Ezért gyakran száműzi képeit: konténerekbe zárja vagy föld alá 
temeti őket, majd határozatlan időre megfeledkezik róluk  Egé-
szen addig, amíg a képek „életjelet” nem adnak  Ezt megtehetik 
kis harangok segítségével, amelyeket az elásott képek fölé he-
lyez; ilyenkor a harangok megszólalása jelzi, hogy ki kell sza-
badítani a tetszhalottakat  A kiásást újrafestés követi, és csak 
ezután tekinthető a kép befejezettnek  Ám a képek sorsa ezzel 

 9 Kiefer, Anselm: Notebooks  Vol  1  (1998–1999), Seagull Books, 2019, 99 
10 Uo  369 
11 Kiefer, Anselm: L’art survivra à ses ruins/Art will survive its ruins, Éditions du 

Regard, Paris, 2011  
12 Kiefer, Anselm: A művészet túléli a romjait, Enigma, 2016/89 
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még mindig nem ér véget, hiszen ahogy Kiefer hozzáteszi, sok-
szor megesik, hogy a képek a múzeumok raktáraiban újabb mély 
álomba merülnek  Ez még erősebb kóma, melyből szinte nincs 
remény a felébredésre  Ezt a halott állapotot mutatja a 20 év ma-
gány (20 Jahre Einsamkeit, 1991) installációján az egymásra tor-
nyozott képek kupaca, mely egyszerre képpiramis és képmág-
lya  Ebből a halomból egyetlen képet sem lehet kiemelni, éppúgy 
láthatatlanok, mint Kiefer monumentális könyveinek lapjai  És 
mivel múzeumban vannak, arra sincs esélyük, hogy megkongas-
sák maguk felett a harangokat  

Kiefer utolsó előadása barjac-i műtermét mutatja be  A mű-
vész 1992-ben vásárolta meg a dél-franciaországi település 35 
hektáros birtokát, mely ettől kezdve folyamatosan életteret, mű-
termet, kiállítási terepet jelent számára  Az üres gyárépület körü-
li birtokra először hét házat épített, a hét égi palota analógiájára  
Ez a hét ház jelent meg a Sternenfall kiállításon és a Die sieben 
Himmelspaläste (1973–2001) festményciklusán, a Kabbalát idéz-
ve  A kora középkori zsidó miszticizmus szövegeiben részletes 
leírás olvasható az égi világról és az égben található hét palo-
táról (hékhalót), amelyekben angyalok élnek 13 Az égbe látogató 
embereknek előzetesen hosszan böjtölniük kell, fejüket térdük 
közé helyezve misztikus szövegeket kell recitálniuk ahhoz, hogy 
eksztázisba essenek  Ezt követő útjuk során végigjárják a palo-
tákat, ahol az angyalokat a nevükön kell szólítaniuk és külön-
böző pecséteket kell felmutatniuk  Ha közben tévednek, komoly 
büntetés vár rájuk  Egy talmudi legenda szerint az égbe látogató 
négy rabbi közül az egyik megőrült, a másik meghalt, a harma-
dik eretnek lett, és csak a negyedik, Rabbi Akiva, tért vissza ép-
ségben  Az viszont, aki Akivához hasonlóan bejárja az égi utat, 
az utolsó palotában megláthatja a tüzes égi trónszekeret, mely-
ről Ezékiel is beszámolt  Kiefer a hét ház összeköttetését föld-
alatti csatornákkal biztosítja, majd a házakban helyezi el korábbi 
munkáit és gyűjteményeit14 (könyveket, képeket, szobrokat, nö-
vényeket)  A birtokon ezen kívül tornyokat emel (a Sternenfall 
betontornyaihoz hasonlókat), felszíni utakat és műtermeket épít, 
gondozza a vegetációt  Barjac egészére alkimista laboratórium-
ként és bányaként tekint  Itt dolgozik legfontosabb anyagával, 
az ólommal, amelyről úgy tartja, hogy átmeneti anyagként „át-
járást” (Passagen) biztosít a különböző világok között, és egy 

13 Visi Tamás: Zsidó vallás és héber Biblia, in Simon-Székely Attila (szerk): 
Lélekenciklopédia, KRE – L’Harmattan, Budapest, 2015 

14 A gyűjtés és a melankólia kapcsolatáról Walter Benjamin A német szomorújá-
ték eredetében részletesen ír, ahogy ezt Susan Sontag is kiemeli A Szaturnusz 
jegyében című nagy Benjamin-tanulmányában  Kiefer festészetét a legtöbb 
elemző, Daniel Arasse nyomán, elsősorban Benjamin írásain keresztül kö-
zelíti meg  

 emlékromok 115



olyan szikra őrzője, mely egy számunkra már elérhetetlen, má-
sik világhoz tartozik  A Sternenfall monumentális ólomkönyvei 
is átkerülnek Barjac-ba, mintegy a „természet könyvét” szimbo-
lizálva  A könyvek ólomlapjai közül ugyanis már nemcsak üveg-
lemezek hullanak (a bibliai edénytörés mintájára), hanem napra-
forgók nőnek ki  

A kieferi életművet átható teatralitás ismeretében nem megle-
pő, hogy az épületkomplexum központi eleme az Amphiteátrum, 
amelyet Kiefer konténerekből állít össze  Az ötszintes színház-
terem az emlékezet színháza, ahol nem csupán a színpadon 
zajlanak előadások, de a konténerek archívumai is az emléke-
zet tárgyait állítják színre  Végül az Amphiteátrum közvetlen 
szomszédságában, egy földalatti teremben, egy vízzel megtöltött 
ólommedence áll  Ebben az üres térben mintha kívül kerülnénk a 
világon, megszűnne az idő  A szaturnuszi dermedt, álló, kimért 
idő jelenik itt meg: az ólomidő, a melankólia ideje  

A kieferi emlékezet színháza, melynek ősanyaga az ólom, 
magában őrzi megformálásának nyomát, és mivel az ólom csak 
olvasztott állapotban alakítható, benne rejlik a tűz érintése, az 
eredeti sebzettség, mely minden színház őseseménye  Az em-
lékezet színháza így megfelel a nietzschei követelménynek: „az 
ember beéget valamit az emlékezetébe, hogy aztán benne is ma-
radjon” 15 Anselm Kiefer egész életműve arra emlékeztet, hogy 
ezt a sebet (traumát) ne feledjük 

15 Idézi Siegmund, Gerald: A színház mint emlékezet, Theatron, 1999/3, 40 

116 darida veronika 


