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Übersicht. 1998

GERHARD RICHTER



0 Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Cultura, 
o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, 
o Consulado Geral da Alemanha em Porto Alegre e 

o Goethe-lnstitut Porto Alegre 

convidam para a exposição Sinopse de Gerhard Richter.

Abertura da exposição: 15 de dezembro de 2011, às 19h

Visitação: de 16 de dezembro de 2011 a 26 de fevereiro de 2012 

De terça a domingo, das 10h às 19h

MARGS - Praça da Alfândega, s/n° | Porto Alegre/RS - Brasil

Gerhard
Richter

1932, Nasce Gerhard Richter em Dresden
1948-1951, Formação de Cenógrafo em Zittau
1952-1956, Estudos na Escola Superior de Belas Artes de Dresden
1961-1963, Estudos com Karl Otto Gòtz na Academia de Artes de Düsseldorf
1963, Com Konrad Fischer-Lueg e Sigmar Polke dá início ao estilo de pintura chamado "Realismo
Capitalista" (Kapitalistischer Realismus)
1967, Professor Visitante na Escola de Belas Artes de Hamburgo
1970, Viagem para Nova York com Blinky Palermo
1971-1994, Professor Titular na Academia de Artes de Düsseldorf
1975-1992, Membro da Academia de Artes de Berlim
1978, Professor Visitante no Nova Scotia College of Art and Design, Halifax
1983, Mudou-se para Colônia
1988, Professor Visitante na Escola Estatal Superior de Belas Artes de Frankfurt/Meno 
(Stádelschule)
2004, Abertura de três salas Gerhard Richter na Galeria Neue Meister, Coleção Estatal de Artes 
(Albertinum), Dresden
2005, Fundação do Acervo Gerhard Richter
2007, Realização de vitral novo na parte lateral sul da Catedral de Colônia
2009, A Fundação do Acervo Gerhard Richter adquire a obra 'Portrát Dr. Knoblich' (1964) e a expõe
no Albertinum, Dresden
Gerhard Richter atualmente vive e trabalha em Colônia, Alemanha.
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Cerhard Richter: A Pintura em Seus Limites

Exibir a obra de Gerhard Richter no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) é certamente um acontecimento. Entretanto, ao 
contrário do que possamos concluir, não se trata de promover um evento celebratório, mas de anunciar uma vez mais a atualidade 
da pintura contemporânea.

Em 1936, Alfred H. Barr Jr. criou para a exposição Cubism and Abstract Art um esquema que assinalava os principais períodos da 
história da arte e demarcava um caminho unidirecional do Modernismo que viria a estabelecer por gerações seguidas as premissas 
canônicas da produção artística das grandes narrativas. Muitos diagramas viriam a ser feitos posteriormente, mas nenhum deles 
com a autoridade conceituai daquele criado por Barr. É significativo, portanto, que Richter tenha escolhido como uma das obras 
desta exposição seu conhecido diagrama Übersicht (Sinopse), 1998, que assinala seletivamente uma lista considerável de indivíduos 
que moldaram a cultura ocidental por mais de 600 anos. Ao contrário do esquema de Barr, a obra de Richter é não hierárquica e 
anticanônica. Nela se observa uma alienação intencional do conteúdo em relação à imagem, evidenciando que a obra do artista é 
antes uma construção em torno do assunto da pintura e de sua condição histórica. Contudo, Richter faz isso de modo que o espaço 
cultural da pintura coincida com aquele da tradição pictórica. Afinal, fazer pintura sem necessariamente pintar podería ser uma das 
premissas da obra desse artista.

A obra de Richter rejeita a noção de estilo. Seria ingênuo procurar em suas pinturas características como similaridade formal e 
coerência temática, pois sua obra as rejeita sistematicamente, não de modo deliberado, e sim pela simples abordagem do assunto 
pintura. O artista não faz pintura simplesmente pintando, mas tomando-a como proposição temática através de uma imbricação 
simultânea entre o ato de pintar o mundo que nos rodeia e os limites de sua representação, rompendo a lógica espacial da 
credibilidade. Nesse processo, os diversos gêneros da pintura misturam-se em um repertório híbrido que situa Richter entre os mais 
interessantes artistas da atualidade. O rompimento da gênese da representação através do uso de constantes mecanismos 
encontrados na práxis da pintura (mancha, veladura, esfumato, gestualidade, textura, reprodução, etc.), de modo às vezes bastante 
banais, geram dúvidas sobre a sua qualidade artística, fazendo dela uma produção pictórica singular.

—

O artista suprimiu o dilema artístico ao restringir o universo de decisões sobre o que pintar, escolhendo indiscriminadamente seus 
motivos. Richter reanimou o universo da pintura deslocando o papel do espectador (antes preso pelas regras do Modernismo 
canônico) para um espaço de liberdade interpretativa que somente um vasto campo de proposições pictóricas poderia propiciar. Ao 
manchar algumas de suas pinturas, borrando-as ou retirando-as de foco, o artista corrompe a gênese da imagem, desfazendo a 
hierarquia dos princípios da representação. A clareza e a legibilidade são negligenciadas em favor da pictorialidade, assim como a 
verdade é substituída pela dúvida. A obra de Richter abandonou por completo qualquer senso de naturalismo romântico que muitos 
de seus contemporâneos não conseguiram deixar para trás. Criando uma pintura destituída de regras formais baseadas em noções 
de estilo, ele atravessa um enorme repertório de problemas artísticos, levando a uma exacerbação do raciocínio pictórico que o 
impulsiona para o universo da descaracterização da linguagem pictórica, tal como a concebemos. A dimensão da pintura realiza-se, 
assim, pela considerável soma de assuntos a serem pintados, os quais o artista explora de maneira que sua vontade parece nunca 
estar subjugada à tradição.

Podemos dizer que o ingresso de Richter no território da fotografia durante os anos de 1960 deveu-se principalmente à 
impossibilidade desta de gerar uma relação coerente entre a realidade política e o imaginário individual, em especial à luz de seu 
expatriamento da Alemanha oriental para o ocidente no início daquela década. Um exemplo nesta exposição pode ser a pintura 
Onkel Rudi (Tio Rudi), 2000, um diálogo nostálgico da imagem com o expectador que a observa, demonstrando que o mecanismo de 
identificação da pintura pode ser um território perigoso, visto que a simpatia com a imagem pode ser traída por um contexto político 
problemático. Na verdade, a pintura retrata um momento significativo situado entre a história pessoal, corroborada pela 
afetividade, e o conflito histórico que dela não pode desapegar-se. Tio Rudi é baseado em uma fotografia de um oficial alemão da 
Wehrmacht [Exército alemão], o próprio tio de Richter, fotografado pouco antes de partir para a guerra durante a qual veio a morrer 
em nome do regime nazista. O apagamento e o desfocado de suas pinturas por vezes são emblemáticos de um passado que persiste 
nos interstícios da memória, ao mesmo tempo em que projetam para o nível da consciência a impossibilidade de erradicá-lo. A 
ausência de uma via alternativa para a pintura, fora das prerrogativas da representação no caso das obras de Richter, demonstra a 
irredutibilidade da realidade ao território ficcional da imagem.

Gaudêncio Fidelis | Diretor do MARGS



Porto Alegre recebe pela primeira vez uma exposição de Gerhard Richter. O Instituto de Relações com o Exterior (ifa), 
e o Goethe-lnstitut realizam esse projeto em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da 
Cultura e Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS).

Gerhard Richter é, ao lado de Sigmar Polke e Georg Baselitz, um dos 3 artistas alemães da atualidade mais conhecidos 
internacionalmente. A exposição Sinopse, idealizada pelo Instituto de Relações com o Exterior (ifa), mostra a obra do 
artista através de 27 trabalhos exemplares. A seleção feita pelo próprio artista pode ser considerada uma 
retrospectiva "in nuce", pois apresenta todas as fases da produção de Richter, da fotografia-pintura dos anos 60 às 
pinturas abstratas dos anos 80 e 90. Na exposição, encontram-se tanto obras de temática da história 
contemporânea, como uma referência à obra "Preto-Vermelho-Dourado" (Schwarz-Rot-Gold), criada por Richter em 
1999 para o Parlamento Alemão em Berlim.

0 grande e único tema de Gerhard Richter, por detrás dos variados motivos, estilos e citações da história da arte é, 
por fim, a própria pintura, cuja linguagem e meios ele questiona novamente em cada uma de suas fases tão 
heterogêneas de criação. Nisto se reflete sua desconfiança do comprometimento, tanto estilístico quanto de 
conteúdo. Desconfiança esta que, se origina em sua biografia pessoal. Com a mudança de Dresden para Düsseldorf 
no ano de 1961, Gerhard Richter não somente muda de ambiente social e político, mas entra em outra esfera artística. 
Em Düsseldorf, ele troca a tradição da pintura do realismo socialista da República Democrática Alemã pela pintura 
informal tardia e pela pop art nascente. Esta mudança o deixa com uma grande dúvida em relação a cada 
determinação e certeza na Arte: „Eu não sigo intenções, nem sistema, nem direção. Não possuo programa, nem estilo, 
nem preocupação especial.", disse em 1966.0 artista compreende pintura como ação, como busca pela realidade de 
hoje: „Então, aquilo que eu muitas vezes considerava como um defeito meu, de não ter condições de criar uma 
imagem, não é incapacidade, mas sim esforço instintivo por uma verdade mais moderna, oue já estamos vivendo 
(Viver não é o dito, mas sim o dizer, não é a imagem criada, e sim o criar)" (03.11.1989).

Como meio de comparação à pintura, Gerhard Richter usa sua rival na representação da realidade - a fotografia. Em 
1962, ele utilizou pela primeira vez uma fotografia como ponto de partida para a pintura. Desde então ele coleciona 
sistematicamente fotografias como molde para suas pinturas. Assim surgiu um arquivo de imagens particulares e 
públicas, datando de 1945 até os dias de hoje, contendo fotos de jornais, fotos tiradas espontaneamente por 
amadores, e fotografias tiradas por ele mesmo. Este arquivo foi exposto pela primeira vez em 1972, sob o título 
“Atlas". Desta coleção, Gerhard Richter seleciona motivos que então reproduz ampliada ou parcialmente em suas 
pinturas.
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iAtravés da reprodução precisa da indefinição fotográfica, a pintura remete à sua origem nas técnicas fotográficas e 

no banal mundo das imagens dos meios de comunicação de massa ou na fotografia amadora. Ao reduzir as cores a 
tons de cinza na tradução da fotografia para a pintura, o motivo da pintura pode ser reconhecido apenas vagamente. 
Assim, ele desvincula a pintura do objeto que, nas "Pinturas Cinzas" do final dos anos 60, desaparece completamente 
na cor cinza - para Richter, a cor da indiferença e do nada. Mais tarde, o artista retoma as cores e alcança uma 
complexa pintura em camadas nos quadros abstratos dos anos 80.
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Instituto de Relações com o Exterior (ifa), Alemanha 
Texto introdutório do catálogo da exposição
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