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1.  
„Opowiem wam o Niemczech”, deklaruje bohater kultowej powieÊci Faserland
Christiana Krachta, próbujàc okreÊliç w trakcie w∏ócz´gi z okolic Hamburga nad
Jezioro Bodeƒskie, kim jest, jaka jest jego przynale˝noÊç pokoleniowa i kulturo-
wa. Podobnie – jako bolesnà w´drówk´ przez meandry niemieckiej to˝samoÊci,
narodowe traumy i mity – mo˝na odczytywaç twórczoÊç Neo Raucha, jednego
z najciekawszych wspó∏czesnych malarzy, którego prace przypomniano polskiej
publicznoÊci wiosnà tego roku na b´dàcej cz´Êcià jubileuszu 50-lecia artysty wy-
stawie w Zach´cie. Jak sugerowa∏ tytu∏ ekspozycji, Begleiter. Mit realizmu,
Rauch jest kimÊ w rodzaju przewodnika, który niczym Dantejski Wergiliusz pro-
wadzi widzów przez kolejne kr´gi piek∏a i czyÊciec niemieckiej kultury. Beglei-
ter mo˝e byç równie˝ rozumiany, wedle sugestii artysty, jako metafora sztuki,
„która pozwala wejÊç w niebezpieczne obszary, a nast´pnie bezpiecznie wyjÊç
z nich bez uszczerbku zarówno pod wzgl´dem fizycznym, jak i psychicznym”1.
Jednak bez wyjaÊniajàcego komentarza dzie∏a Raucha sà, zw∏aszcza dla polskich
odbiorców, hermetyczne i obce. Byç mo˝e w∏aÊnie dlatego ich recepcja po wy-
stawie w Mi´dzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w 2001 roku by∏a
stosunkowo niewielka, a warszawska ekspozycja wywo∏a∏a raczej konsternacj´
ni˝ zachwyt. Tym bardziej warto przypomnieç niektóre wa˝ne dla tej twórczoÊci
konteksty.

Programowo synkretyczne malarstwo Raucha jest konglomeratem odniesieƒ do
wspó∏czesnoÊci, wspomnieƒ z dzieciƒstwa i ponadpokoleniowej pami´ci kulturo-
wej, manifestujàcej si´ obecnoÊcià rozlicznych, ch´tnie wymienianych przez
recenzentów, nawiàzaƒ do dzie∏ Jacques’a-Louisa Davida, Caspara Davida Frie-
dricha, Carla Spitzwega, Georga Friedricha Kerstinga czy Edwarda Hoopera.
Co nie znaczy, ˝e nale˝y postrzegaç je wy∏àcznie jako postmodernistycznà gr´
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+1 Wystawa obrazów Neo Raucha w Galerii Zach´ta. „Gazeta Wyborcza” z 11.03.2011.
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fragmentami. Wynika raczej z wyniesionego z lektury Âmierci autora Rolanda
Barthes’a przekonania, ˝e ka˝dy tekst jest mozaikà cytatów pochodzàcych z nie-
skoƒczenie wielu êróde∏. Nawiàzujàc do dzie∏ biedermeieru, romantyzmu, sym-
bolizmu, rozmaitych odmian realizmu, ale te˝ do komiksu i grafiki ksià˝kowej
po∏owy ubieg∏ego wieku, Rauch odnosi si´ do modernistycznych mitów post´pu,
wzrostu i produkcji, do kultu t´˝yzny fizycznej i pracy. Na jego obrazach od˝y-
wajà upiory militaryzmu, pojawiajà si´ wyobra˝enia Nietzscheaƒskiego über-
menscha, robotników i romantycznych artystów. Ta mocno niekompletna wyli-
czanka pokazuje, jak skomplikowana jest materia jego malarstwa, jak bardzo
uwik∏ana w rozmaite, cz´sto trudne do odczytania teksty kultury. Zw∏aszcza ˝e
Rauch nieustannie „dziurawi tradycj´”, odÊwie˝a stereotypowe myÊlenie o prze-
sz∏oÊci, pokazujàc, w jaki sposób jest reorganizowana przez teraêniejszoÊç, która
– na co zwraca∏ uwag´ ju˝ Maurice Halbwachs – zachowuje z niej tylko to, co
spo∏eczeƒstwo dzi´ki swym aktualnym ramom mo˝e odtworzyç2.  

Za pami´cià grupy kryjà si´ funkcjonujàce w niej znaki i symbole, jest to pami´ç
uzyskana w toku edukacji, ∏àczàca jednostk´ z danym narodem czy regionem.
Ten zwiàzek w wypadku Raucha jest szczególnie silny, w przeciwieƒstwie bowiem
do Georga Baselitza, Sigmara Polke czy Gerharda Richtera – malarzy pochodzà-
cych ze wschodnich Niemiec, z którymi bywa porównywany – nigdy nie wyemi-
growa∏ na Zachód. Oznajmiajàc, ˝e pochodzi z Lipska, nie tylko zaznacza przy-
wiàzanie do miasta, w którym tworzy, ale te˝ okreÊla swoje artystyczne korzenie
– edukacj´ w poddanej komunistycznej indoktrynacji, tradycjonalistycznej
Hochschule für Grafik und Buchkunst oraz zwiàzki z takimi zjawiskami w ma-
larstwie, jak stara i nowa szko∏a lipska. Równie wa˝ny jest moment historyczny,
w którym osiàgnà∏ artystycznà dojrza∏oÊç. Nazwany przez Roberta Smitha,
dziennikarza „New York Timesa”, malarzem, który przyszed∏ z zimna, w obra-
zach z lat 90. przywo∏uje pos´pny klimat realiów ˝ycia za ˝elaznà kurtynà, tote˝
– nie do koƒca s∏usznie – ∏àczony bywa ze zjawiskiem nostalgii za komunizmem.
W b´dàcym jednym z jej symboli filmie Good bye, Lenin! w spreparowanej przez
syna dla wybudzonej ze Êpiàczki matki sztucznej rzeczywistoÊci nie doÊç, ˝e
pojawiajà si´ atrapy Ostproduktes, to stanowisko pierwszego sekretarza partii
obejmuje Sigmund Jähn, pierwszy wywodzàcy si´ z NRD kosmonauta. W po-
dobny sposób symulacja odrywa si´ od pierwowzoru w malarstwie Raucha, z tà
jednak ró˝nicà, ˝e zamiast kopiowaç przesz∏oÊç, przywo∏uje jà metonimicznie
poprzez charakterystyczne dla niej sposoby obrazowania. Odnoszàc si´ do do-
Êwiadczeƒ swojego pokolenia, przywraca przesz∏oÊç za poÊrednictwem obrazów

2 Halbwachs M., Spo∏eczne ramy pami´ci, przek∏. Król M., PWN, Warszawa 1969, s. 432.
—
Neo Rauch, Rauner, 2009
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dzi´ki uprzejmoÊci Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin and David Zwirner, Nowy Jork
fot.: Uwe Walter





112 4

zaczerpni´tych z ilustracji do b´dàcych wyrazem oficjalnej, komunistycznej ide-
ologii elementarzy, prospektów, ksià˝ek instrukta˝owych i poradników, na które
nak∏ada zapami´tane z dzieciƒstwa historie przygodowe. Nawiàzuje do Tajemni-
czej broni Edgara Pierre’a Jacobsa, inaugurujàcej cykl komiksów o przygodach
profesora Blake’a i kapitana Mortimera, czy wydawanych od 1955 roku w NRD
zeszytów z serii Mozaik, propagujàcych socjalistyczne wartoÊci opowieÊci roz-
grywajàcych si´ mi´dzy innymi na planecie Neonu, od nazwy której podobno
wzi´∏o si´ imi´ artysty. 

To, co minione, powraca jako pastisz przede wszystkim za sprawà dominujàcych
w starszych pracach, poszarza∏ych, „brudnych” barw, które kojarzà si´ ze wschod-
nimi Niemcami, z charakterystycznà seledynowà lub oliwkowà kolorystykà lam-
perii, burymi tkaninami z tworzyw sztucznych i ˝ó∏tordzawymi odbitkami filmów
ORWO. Wyblak∏e lub, przeciwnie, zabrudzone barwy znaczà dystans do prze-
sz∏oÊci, oddalanie si´ od niej. Podobnà funkcj´ spe∏niajà umieszczane na obra-
zach tytu∏y, sprowadzajàce si´ cz´sto do skrótu lub krótkiego has∏a, funkcjonujàce
niczym nazwy handlowe zamieszczane na plakatach i billboardach, czy zaczerp-
ni´ty z komiksów sposób narracji. Propagandowe slogany maskujà niemo˝noÊç
komunikacji, strach, jaki inwigilowani przez Stasi mieszkaƒcy NRD odczuwali
przed wypowiedzeniem swoich myÊli. Wydawa∏oby si´, ˝e dialogi toczà si´ mi´-
dzy postaciami, lecz komiksowe dymki zwykle pozostajà puste, czasami wype∏-
niajàce je barwy odzwierciedlajà emocje, innym razem przekszta∏cajà si´ w okna,
które otwierajà si´ na to, co niedost´pne, na ukryte przed wzrokiem widzów wn´-
trze p´dzàcego pociàgu, czy – jak w pokazywanym w Zach´cie Uhrenvergleich
(2001) – antycypujà z∏owieszczà przysz∏oÊç. 

2.
Rauch, odwo∏ujàc si´ do tekstów reklamowych i propagandowych, majàcych na
celu potwierdzenie znaczeƒ funkcjonujàcych w danym obszarze kulturowym,
równoczeÊnie je podwa˝a. Manipuluje nimi, pokazuje punkty zbie˝ne estetyki
socrealizmu, komiksu i amerykaƒskiej grafiki reklamowej po∏owy XX wieku, by
ods∏oniç le˝àce u ich podstaw symulacje. Realizm socjalistyczny nak∏ada∏ przy-
sz∏oÊç na teraêniejszoÊç, projektujàc na znanà widzom rzeczywistoÊç wizj´ dosko-
na∏ego spo∏eczeƒstwa jutra. Prace lipskiego artysty wywracajà te wyobra˝enia na
nice, zamiast krainy powszechnej szcz´ÊliwoÊci przedstawiajà przera˝ajàcy obraz
spo∏eczeƒstwa zdominowanego przez technokratów i planistów, w którym sche-
matycznie potraktowani robotnicy budujà podwaliny nowej rzeczywistoÊci.
Ubrani w unifikujàce kostiumy: robocze uniformy, dresy lub mundury, nie sà indy-
widuami, lecz cz∏onkami kolektywu, odpersonalizowanymi trybami w mechani-
zmie produkcji, zdeterminowanymi przez odgrywane przez siebie role: operato-
rów maszyn, uczniów, in˝ynierów, ˝o∏nierzy, sportowców, artystów, robotnic,
matek i ˝on. 
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Wy∏aniajàca si´ z tego malarstwa pos´pna antyutopia ods∏ania upiornà twarz mo-
dernistycznych mitów post´pu i kolektywu, jak w Gazie Kaisera lub Metropolis
Langa, upodobnieni do maszyn robotnicy zatracajà swà podmiotowoÊç. Jednak to
nie apokaliptycznym wizjom ekspresjonistów, lecz pisarstwu Ernsta Jüngera, nacjo-
nalistycznego ideologa konserwatywnej rewolucji, obrazy Raucha zawdzi´czajà
najwi´cej. Dla autora W stalowych burzach praca, rozumiana szeroko, jako ka˝de
dzia∏anie twórcze zmierzajàce do nadania Êwiatu formy, jest manifestacjà woli
mocy, afirmacjà si∏y i energii Robotnika, terminu, któremu nadaje g∏´bokie, meta-
fizyczne znaczenie. B´dàc ucieleÊnieniem epoki opanowanej przez prymat pracy,
Robotnik tworzy typy, okreÊlane jako Arbeitscharakters, znoszàce tradycyjnà
opozycj´ mi´dzy jednostkà a masà, charakteryzujàce si´ zarówno funkcjonaliza-
cjà dzia∏aƒ, jak i gotowoÊcià do ca∏kowitego poÊwi´cenia dla realizacji powierzo-
nego zadania. Jünger zak∏ada∏ tym samym, ˝e entuzjazm robotników, niezb´dny
do tego, aby ich zbiorowy wysi∏ek przekszta∏ci∏ si´ w totalnà mobilizacj´, ma swe
êród∏o w heroizmie. W obrazach Raucha widzimy upadek tej wizji. Robotnicy,
umieszczeni w sterylnie zimnych, pustych i nieprzyjaznych przestrzeniach fabryk,
maszynowni, hal sportowych i placów budowy, skrupulatnie wykonujà absurdal-
ne czynnoÊci, które – choç z pozoru racjonalne i rutynowe – wydajà si´ nie mieç
wi´kszego sensu. Pod∏àczajà kolorowe wiàzki kabli, przekopujà ziemi´, pozosta-
jàc w Êcis∏ym zwiàzku nie tylko z maszynami, ale te˝ z opisywanà przez Jüngera
w artykule Technika i jej przyporzàdkowanie technicznà dyscyplinà.

Rauch, czytajàc pisma Jüngera przez doÊwiadczenie kogoÊ, kto wychowa∏ si´
w NRD, przedstawia kl´sk´ rozmaitych wizji Robotnika Nadcz∏owieka. Maluje
ludzi bez w∏aÊciwoÊci, przegrane, uzale˝nione i zdominowane postaci o podob-
nych do siebie twarzach, b´dàce marionetkami w r´kach bli˝ej nieokreÊlonych si∏
historii. Budowany przez nich nowy, wspania∏y Êwiat przypomina wioski potiom-
kinowskie, a jego fasadowoÊç mo˝na potraktowaç jako metafor´ ˝ycia obywateli
paƒstw by∏ego bloku wschodniego, rozdartych mi´dzy rzeczywistoÊcià codzien-
nej egzystencji a fikcjami propagandy. Mechanizm ukazany przez Raucha ma
jednak bardziej uniwersalny charakter, polityka bowiem nie jest, jak pisa∏ Jean
Baudrillard, sprawà „realnej przestrzeni i funkcji, lecz symulowanego modelu,
którego widome dzia∏ania to tylko kwestia wywo∏anego efektu”3. Opanowanie
przestrzeni symulowanej jest êród∏em w∏adzy, tymczasem malowany przez Rau-
cha idealny Êwiat modernistów, stworzona przez nich rzeczywistoÊç pokazowa,
okazuje si´ tandetnà atrapà, kartonowym modelem do sk∏adania. Zamiast miast
i fabryk przysz∏oÊci oglàdamy makiety i przekroje, miniaturowe Êwiaty poddane
dyktatowi szalonych planistów, które nie imitujà rzeczywistoÊci, nie zast´pujà
jej, lecz jà wypierajà. Podobnie jak b´dàce „aktorami” makiet Edwarda Gordona
Craiga, ca∏kowicie podporzàdkowane swemu demiurgowi, wyci´te z kartonu figur-
ki, które zastàpi∏y nie tylko wspó∏czesnych mu aktorów egoistów, ale te˝ aktora

3 Baudrillard J., O uwodzeniu, przek∏. Migalski J., Warszawa 2005, s. 67.
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przysz∏oÊci – Nadmarionet´, bohaterowie obrazów Raucha sà jedynie pionkami
na szachownicy dziejów. 

Zdaniem Slavoja ÎiÏka, jedynym sposobem na prze˝ycie w NRD „by∏a uciecz-
ka w ob∏´d, oderwanie si´ od rzeczywistoÊci”4, które Rauch obrazuje, ∏àczàc ele-
menty fantastyki z utopià historycznà. Jego obrazy rozgrywajà si´ w konkretnym
czasie i przestrzeni, a zarazem, jak na symulacje przysta∏o, przekraczajà ich gra-
nice, godzàc ze sobà przeciwstawne konwencje i sposoby obrazowania. Cz´sto
powtarzane stwierdzenie, ˝e ∏àczà Wschód z Zachodem, niewiele wyjaÊnia,
zw∏aszcza ˝e po roku 2002 p∏asko, graficznie malowane obrazy ust´pujà miejsca
monumentalnym p∏ótnom nawiàzujàcym do niemieckiego malarstwa XIX wieku,
g´stszym od symboliki i bardziej narracyjnym. Zgodnie z zasadà, ˝e tradycj´ wy-
mienia si´ jedynie na innà tradycj´, przesz∏oÊç na innà przesz∏oÊç, metonimiczna
nostalgia za NRD zostaje zastàpiona przez odwo∏ania do romantyzmu. Przestrzeƒ
ulega zag´szczeniu, kolorystyka staje si´ mocniejsza, zdominowana przez zma-
gania mi´dzy b∏´kitem paryskim a cynkowà zielenià, ˝ó∏cià chromowà i purpurà.
Jednak „akcja” rozdarta jest nie tylko za sprawà kolorów. Obok partii obrazów
wykonanych starannie, z du˝à dba∏oÊcià o szczegó∏y, na p∏ótnach pojawiajà si´
fragmenty, które wydajà si´ celowo niedokoƒczone, wype∏nione przez smugi
i rozmazy. Obszary g´ste od znaczeƒ sàsiadujà z pustymi polami koloru, strefa-
mi abstrakcji, niedomalowanymi i zamglonymi, które mogà si´ odnosiç do tego,
co wyparte, ocenzurowane bàdê usuni´te z pami´ci. Tym samym artysta dema-
skuje mit realizmu, w przewrotny sposób przypominajàc, ˝e iluzjonizm reprezen-
tacji obrazowej mo˝na w ka˝dej chwili zawiesiç, konfrontujàc widza z p∏askim,
ledwie zamalowanym p∏ótnem. Rauch, malujàc pró˝ni´, nieobecnoÊç, brak
wszelkiej hierarchii przedstawieniowej, nie uwodzi estetykà obrazu i podobieƒ-
stwa, lecz metafizykà zniesionej rzeczywistoÊci. 

Wydaje si´, ˝e w heterogenicznej przestrzeni jego obrazów nic do siebie nie pa-
suje. Poszczególne elementy sà po∏àczone znaczeniowo, ale wizualnie pozostajà
roz∏àczone, podobnie jak w cyfrowym obrazie kompozytowym. Warstwy nak∏a-
dajà si´ na siebie, czyniàc ich wymow´ niejednoznacznà. Wed∏ug Thomasa Wa-
gnera, mo˝na je zrywaç „niczym kartki u∏o˝one jedna na drugiej i nigdy nie do-
trzeç do pustego t∏a, «dna obrazu». [...] Zachodzàce na siebie w ten kompleksowy
sposób przestrzenie obrazu ujawniajà permanentny proces cyrkulacji w∏aÊciwie
sprzecznych ze sobà konstelacji: przestrzeƒ wewn´trzna i zewn´trzna, przestrzeƒ
obrazu i przestrzeƒ widza wchodzà w zagadkowe relacje, a logik´ tych po∏àczeƒ
bardzo trudno rozszyfrowaç”5. Rauch nawarstwia na siebie obrazy, umieszcza

4 ÎiÏek S., Marzenia na pods∏uchu, przek∏. Bieroƒ T., „Europa” 17(160)/2007, s. 8.
5 Wagner T., Âwiat w tylnej szybie samochodu. Neo Rauch i dialektyczny porzàdek malarstwa

[polska wk∏adka katalogu], [w:] Neo Rauch. Sammlung Deutsche Bank, 
Frankfurt nad Menem 2000, s. 10.
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obok siebie postaci i obiekty o nieprzystajàcej do siebie skali i stopniu realnoÊci,
obna˝ajàc naÊladownictwo ukryte w samej rzeczywistoÊci. Postaci przebijajà si´
z jednej przestrzeni do drugiej, sà w nieustannym ruchu, linearnà perspektyw´
Quattrocenta zast´puje opisywana przez Virilia falujàca optyka ponowoczesno-
Êci. Jak we Ênie pomieszczenia i krajobrazy ulegajà przemieszaniu, zacierajà si´
granice mi´dzy wn´trzem a tym, co znajduje si´ na zewnàtrz, prawo grawitacji
zostaje uchylone. Przez okna – motyw nieustannie powracajàcy w twórczoÊci
lipskiego twórcy – wnikamy do Êwiata istniejàcego równolegle do naszego,
w którym poj´cia zbli˝enia i oddalenia, horyzontu, odleg∏oÊci i przestrzeni
przestajà mieç jakiekolwiek znaczenie. 

Umieszczajàc obok siebie elementy nieprzystajàce, Rauch podwa˝a realnoÊç kre-
owanego przez siebie Êwiata, w miejskiej architekturze umieszcza wag´, roman-
tyczne, dzikie pejza˝e przeszywa wybrzuszeniami i rowami, Êladami destrukcyj-
nej si∏y natury, ale te˝ niszczycielskiej dzia∏alnoÊci cz∏owieka przekszta∏cajàcego
swoje otoczenie. Malowane przez niego nizinne krajobrazy z okolic Lipska,
dymiàce fabryki, elektrownie, stacje transformatorowe, tereny powojskowe i ma-
lownicze wioski sà niezwykle efektowne, na po∏y rzeczywiste, a zarazem fanta-
styczne za sprawà pojawiajàcych si´ w nich przeci´ç i nieciàg∏oÊci. W Land-
schaft mit Sendeturm (1996) autostrada nagle si´ urywa przed przecinajàcymi jà
pod kàtem prostym torami kolejowymi, które podobnie jak ona ugrz´z∏y w bieli
p∏ótna, prowadzàc donikàd. Bywa, ˝e czas zastyga w bli˝ej nieokreÊlonej prze-
sz∏oÊci, innym razem zap´tla si´ w niezliczonych powtórzeniach, sprawiajàc, ˝e
odleg∏e od siebie epoki historyczne sàsiadujà ze sobà na jednym planie. Obrazy
zape∏niajà si´ figurami zaczerpni´tymi z rozmaitych porzàdków czasowych i kul-
turowych, tu˝ obok siebie mo˝na zobaczyç ubranych w staroÊwieckie dresy m∏o-
dych ludzi, kirasjerów i piechurów z czasów wojen napoleoƒskich, kuglarzy, gro-
teskowych dyrektorów cyrku, m´˝czyzn w redingotach, cylindrach i wiàzanych
pod szyjà halsztukach, ale te˝ postaci historyczne, takie jak Alexander von Hum-
boldt, XIX-wieczni propagatorzy kultury fizycznej: Moritz Schreber i Friedrich
„Turnvater Jahn”, m∏ody Fryderyk Nietzsche czy… Neo Rauch. Dzieje sà tu uj´te
ponadhistorycznie, jako ciàg zjawisk osadzonych w czasie cyklicznym, powta-
rzajàcych si´ w nast´pujàcych po sobie okresach wzrostu i upadku, tworzenia
i niszczenia. Âwiat jest stawaniem si´, nieustannym Êcieraniem sprzecznych si∏. 

Rauch zatrzymuje akcj´, wyd∏u˝a i celebruje chwil´, ukazuje rzeczywistoÊç jak
w stop-klatce. Scala pozornie odr´bne sceny w symultanicznie rozgrywajàce si´ na
kilku zachodzàcych na siebie p∏aszczyznach ca∏oÊci. Mno˝à si´ odbicia i sobowtó-
ry. Czasami przedstawia t´ samà postaç zdublowanà czy wr´cz zwielokrotnionà,
uj´tà w ró˝nych sytuacjach, jakby towarzyszàcy jej Doppelgänger, duchowy bliê-
niak, wykonywa∏ jej ruchy z wyprzedzeniem. Innym razem – jak w Die Fuge (2007),
monumentalnej kompozycji z malowniczym krajobrazem w tle zdominowanym
przez oÊnie˝ony wulkan symbolizujàcy niekontrolowane i nieprzewidywalne si∏y
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– na p∏ótnie wspó∏istnieje kilka niezale˝nych od siebie narracji. Co ∏àczy zatopio-
nego w lekturze m∏odzieƒca, unoszàcà si´ nad nim trójk´ m∏odych ludzi z upozo-
wanymi na wzór grupy Laokoona stra˝akami, usi∏ujàcymi wyciàgnàç brodatego
m´˝czyzn´ z otch∏ani poch∏aniajàcej go ziemi? Odpowiedzi mo˝na szukaç w spo-
sobie scalania przez Raucha przedstawionego materia∏u, bliskim Eisensteinow-
skiemu monta˝owi atrakcji. Nie rezygnujàc z iluzorycznej obrazowoÊci, nie trak-
tuje jej jako czegoÊ samowystarczajàcego i wszystko okreÊlajàcego, lecz
postrzega jà jako Êwiadomie dobieranà dla okreÊlonego celu, silnie oddzia∏ujàcà
atrakcj´, definiowanà przede wszystkim w kontekÊcie wyrazistej zmys∏owoÊci:
erotyki, walki lub destrukcji. Wzmacnia jà obecnoÊç motywów fantastycznych,
futurystycznych tworów techniki i niepokojàcych hybrydycznych istot: ptakow´-
˝ów, psów z ludzkimi g∏owami czy po∏àczenia plezjozaura z jednoro˝cem, two-
rzàcych przedziwne baÊniowe bestiarium, sk∏aniajàce do porównaƒ malarstwa
Raucha z pracami Paula Delvaux i René Magritte’a. Jednak artysta od˝egnuje si´
od repertuaru metod klasycznego surrealizmu i techniki automatyzmu. To, co
nieÊwiadome, wplecione jest w tkank´ obrazów nie za sprawà przypadku, mito-
logicznych czy alegorycznych uzasadnieƒ, lecz ze wzgl´dów czysto malarskich,
formalnych. 

RealnoÊç Êwiata przedstawionego ulega podwa˝eniu poprzez zawieszenie, cudow-
noÊç b´dàcà efektem zderzenia nadmiaru rzeczywistoÊci, niemal˝e barokowego
horror vacui mno˝onych przez Raucha detali, z nag∏ym jej brakiem powodujàcym
surrealnà bliskoÊç przedmiotów. Byç mo˝e w∏aÊnie dlatego malowane przez nie-
go zwyczajne sytuacje wydajà si´ dziwaczne i przera˝ajàce, jak w przygotowa-
nej na wystaw´ indywidualnà w Metropolitan Museum w Nowym Jorku serii
prac opatrzonych w tytu∏ach prefiksem para-, sugerujàcych konotacje z tym, co
paranormalne, paradoksalne, paralelne, z paranojà i parali˝em. Niemal wszystkie
obrazy z tego cyklu zdajà si´ odnosiç do tematu w∏adzy i zale˝noÊci, psycholo-
gicznych pojedynków uciÊnionych i uciskajàcych. W Paranoi (2007) trzy osoby
przera˝one tym, co mo˝e nastàpiç, z niepokojem spoglàdajà w pustà przestrzeƒ
otwartych drzwi. Postaci widoczne na obrazach wydajà si´ oczekiwaç na ukryte
niebezpieczeƒstwo, napi´cie t´˝eje. Rauch, malujàc sytuacj´ zagro˝enia, utrwala
chwil´ inercji, zatrzymania akcji, do jakiego dochodzi w punkcie kulminacyjnym
dramatu. Rejestruje moment nadmiaru i ekscesu, ∏àczàc, podobnie jak filmy
science fiction, emocje charakterystyczne dla ilinx, zabaw przyprawiajàcych o za-
wrót g∏owy, z opartà na kreacji alternatywnych rzeczywistoÊci mimikrà. Choç kata-
strofa wisi w powietrzu, nie nast´puje, teatralne gesty i pozy zast´pujà autentyczny
dramat, wszystko jest grà, udawaniem, symulacjà. Stàd wielokrotnie powtarzajà-
cy si´ motyw kurtyny i sceny, podkreÊlajàcy dystans mi´dzy obrazem a obserwa-
torem, rzeczywistoÊcià a opartym na pi´trzàcych si´ iluzjach Êwiatem równole-
g∏ym. Zw∏aszcza nowsze dzie∏a Raucha sà niezwykle widowiskowe, czasami
wr´cz efekciarskie. Cechuje je kampowe umi∏owanie tego, co nienaturalne,
sztucznoÊci i przesady. JesteÊmy Êwiadkami ceremonii, maskarad i falsyfikacji,
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w trakcie których t∏um przebieraƒców wciela si´ w ciàgle nowe role, kwestionu-
jàc wszelkie zasady porzàdku i hierarchii. Patetyczne tematy zostajà prze∏amane
nieledwie cyrkowymi sztuczkami. Jest to karnawa∏owy Êwiat na opak, rzàdzàcy
si´ logikà odwrotnoÊci, przemieszczeƒ do∏u i góry, parodii, profanacji, b∏azeƒ-
skich koronacji i detronizacji, gdzie artyst´-b∏azna obiera si´ królem, a oficjalne
ceremonia∏y przekszta∏cajà si´ w maskarady. 

3.
Tropiàc sztucznoÊç, Rauch obiera podwójnà perspektyw´, spoglàda z dystansem
na rzeczywistoÊç, inscenizuje jà, a zarazem jest jej cz´Êcià, aktorem grajàcym
jednà z g∏ównych ról – rol´ artysty. Nieustannie wracajàc do tematu medium ma-
larstwa i jego miejsca w Êwiecie sztuki, pokazuje jej uwik∏ania w relacje z insty-
tucjami artystycznymi, krytykami i widzami oraz, last but not least, z tradycjà.
Przedstawia malarstwo jako monstrualnà istot´, golema uwi´zionego w ramach
konwencji – zamro˝onego, pozbawionego mocy, lecz potencjalnie groênego.
Punktem wyjÊcia jego rozwa˝aƒ o sztuce jest, z jednej strony, oparta na roman-
tycznym etosie geniusza Nietzscheaƒska filozofia tworzenia, z drugiej – konstruk-
tywistyczna wizja artysty b´dàcego robotnikiem formy i in˝ynierem idei, który
równoczeÊnie jest podmiotem i przedmiotem procesu przekszta∏cania natury, aktyw-
nie uczestniczàcym w budowaniu nowego spo∏eczeƒstwa. Jednak Benjaminowska
opozycja homo creator, artysty dà˝àcego do wyra˝enia siebie, i homo faber, pro-
ducenta organizujàcego proces tworzenia i uczestniczàcego w nim, rzadko jest
u Raucha jednoznaczna. W Wahl (1998) pracownia malarska jest miejscem pro-
dukcji, warsztatem wype∏nionym kablami i beczkami, twórczoÊç zaÊ uto˝samio-
na zostaje z opartym na powtórzeniu procesem wytwarzania, którego rezultatem
sà trzy abstrakcyjne p∏ótna przedstawiajàce geometryczny wzór, mogàcy si´ koja-
rzyç ze znakami ostrzegawczymi lub pismem Braille’a. Ten sam motyw pojawia
si´ w innych pracach, mi´dzy innymi w programowym obrazie Unterträglicher
Naturalismus (1998), w którym postaç malarza, zamieniwszy p´dzel na strzelb´,
w symbolicznym akcie uÊmierca naturalizm. Sztuka nieprzedstawiajàca zwyci´-
˝a, ale rezultat zmagaƒ figuracji z abstrakcjà, podobnie jak walki artystycznej fik-
cji z przemocà realnoÊci, nie jest ostateczny, mit realizmu wcià˝ od˝ywa. 

Jakie znaczenie ma jeszcze sztuka? – zdaje si´ pytaç w swoich pracach Rauch.
Czy artysta swymi desperackimi gestami mo˝e jà ocaliç przed zalewem barba-
rzyƒstwa, zmurzynieniem wieszczonym przez Jüngera? Groteskowe pozy, poje-
dynki na p´dzle i desperackie, samobójcze gesty, rozmaite sytuacje, w jakich po-
jawia si´ zmultipikowane alter ego artysty, sà równie efektowne, jak kabotyƒskie.
O˝ywczy ogieƒ sztuki gdzieÊ ulecia∏, zamiast tego – jak w Die Flamme (2007) –
oglàdamy puste konwencje, cienie cieni b∏àkajàce si´ po Êcianach platoƒskiej ja-
skini. Widoczny na pierwszym planie obrazu, ubrany w XIX-wieczny kostium
m´˝czyzna, którego przywiàzano do dwóch skrzy˝owanych ze sobà na kszta∏t



litery X d∏ugich, drewnianych desek, oddala si´ od p∏omienia. Nawet on, ro-
mantyczny geniusz, sp´tany tym, co przyziemne, nie jest przewodnikiem
w drodze do prawdy. Co zatem pozostaje? Wed∏ug Ernesta Gombricha, artysta
tworzàcy realistycznie mo˝e przedstawiaç natur´ jedynie przez odwo∏anie do
istniejàcych wczeÊniej schematów wyobra˝eniowych. Jest poszukiwaczem,
który jak bohater obrazu Sucher (1997), kwestionujàc etos twórcy odwo∏ujà-
cego si´ do imaginacji i natchnienia, odwraca si´ od sztalug i wiader z farba-
mi, by samotnie wyruszyç z wykrywaczem metalu na poszukiwanie okruchów
minionych konwencji i sposobów obrazowania. Rauch jest robotnikiem sztu-
ki, który codziennie maluje przez osiem godzin w atelier mieszczàcym si´
w Baumwoll- spinnerei, XIX-wiecznej prz´dzalni bawe∏ny, a zarazem –
o czym zaÊwiadcza w Interview (2006) – przyt∏oczonà obecnoÊcià w mediach
gwiazdà art worldu. Stàd powtarzajàcy si´ w jego pracach motyw alienacji ar-
tysty, czasami wywy˝szonego, innym razem poni˝onego lub dr´czonego
przez upiory, których nikt poza nim nie jest w stanie zobaczyç ani zrozumieç.
We wzorowanym na p∏ótnie Carla Spitzwega Puls (2005) zamiast ubogiego,
chorego poety, który mimo n´dzy materialnej egzystencji pozostaje kreatyw-
ny, przedstawia ogarni´tego niemocà twórczà malarza. Pozornie spe∏niony,
wydaje si´ opuszczony i niezrozumiany, co potraktowaç mo˝na jako gorzkà
alegori´ wspó∏czesnego malarstwa. 

TwórczoÊç Raucha jest hermetyczna i dra˝niàca, nic wi´c dziwnego, ˝e wprawia
widzów w zak∏opotanie. Jej intensywnoÊç i nasycenie stawiajà opór systema-
tyzacji i narracyjnemu uporzàdkowaniu. Mo˝na si´ pokusiç o szukanie w niej
sensu, ˝mudnie odczytywaç zapisane w niej historie i symboliczne treÊci,
jednak ˝adna interpretacja nie wyczerpuje ich znaczenia, gdy˝ zanurzone sà
w zbyt wielu kontekstach, w zbyt wielu znoszàcych si´ nawzajem stylisty-
kach. Nie wiadomo, na czym zatrzymaç wzrok, który wàtek Êledziç. Wydaje
si´, ˝e wszystkiego jest tu za du˝o, Rauch mno˝y atrakcje, zaskakuje widzów,
∏àczàc przedstawienia o charakterze kulturowym z wyobra˝eniami zapisany-
mi w podÊwiadomoÊci zbiorowej. Prowadzàc wyrafinowanà gr´ z pami´cià
spo∏ecznà, oscyluje mi´dzy drobiazgowym opisem rzeczywistoÊci a obna˝a-
niem natury jej medium. Jego malarstwo nie przynale˝y do porzàdku repre-
zentacji, lecz symulacji, dlatego albo si´ je ca∏kowicie odrzuca, albo daje
wciàgnàç do prowadzonej w nim gry. Jednak wbrew pozorom warstwa fabu-
larna nie jest tu najwa˝niejsza, gdy˝ dla Raucha najcenniejsi sà ci widzowie,
którzy postrzegajà przede wszystkim malarskie walory jego prac, a struktur´
narracyjnà odbierajà nieÊwiadomie. Dlatego „to, co przedstawione, pozostaje
koniec koƒców sprawà prywatnà, natomiast samo malarstwo jawi si´ jako cel
i profesja”6. 
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