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A meditatív alkatú utazó művész, a természetes anyagok és szögek vonzásá-
ban alkotó Günther Uecker tárlata után1 afféle antitézisként is tekinthetünk az 

„Immendorff. Éljen a festészet!” című, a Szépművészeti Múzeum „Klasszikus, 
Kortárs, Német”-sorozatában megrendezett kiállítására. Első látásra egy Jörg 
Immendorff életműkiállításról van szó – a harsány kezdetektől a csendes végig –,  
amely a kurátorok, Bódi Kinga és Alexander Tolnay válogatásában, az árnyalt 
tematikai váltások mellett a techné sodró erejét bíró festőt mutatja be. Nem vélet-
len hát a művésztől kölcsönzött címadás sem: a festészet, különösen a figuratív 
festészet hányattatásai, többszöri teoretikus eltemetése, majd feltámadása után 
nézzünk hát újra képeket, s lehetőleg ne csak az Immendorff nevével szinte eggyé 
váló, a német kulturális-politikai egységet idő előtt megálmodó allegorikus soro-
zatot, a Café Deutschlandot. S ha emlékszünk még, hogy Immendorff életműve a 
80-as évek hívószavával, a mindenre alkalmazható „posztmodern fordulattal” volt 
asszociálható, az a kérdés is felvetődik, hogy miként fogadjuk ma ezt, a festészet 
újbóli emancipációjához tapadó, erősen személyes mitológiát teremtő életművet 
a magyar kontextusban ismerősebb új szenzibilitás múltba hullása és a Fal leom-
lása után 25 évvel. Vagy éppen a jelenben: az új Lipcsei iskola és a Kolozsvári Iskola 
Európa új, posztszocialista berendezkedésére reflektáló festészetének népszerű-
sége idején? Azt, hogy ebben a témában még mennyi tartalék és feladat van, a kiál-
lításhoz készült katalógus interjú-blokkja2 mutatja meg, amelyben az új eklektika/
szenzibilitás kérdéskörében érdekelt magyar művészek beszélnek a 80-as évek-
beli művészi praxis változásairól az egyre renyhébb szocializmus idején, továbbá 
az általános európai festészeti újhullámmal való szinkronicitásról, a magyar művé-
szet „sorsfordulóiról”, német barátságokról, utazásokról, s arról, hogy a svájci geo-
metrikus festmény miért szürke, kék és pink, míg a magyar barna, zöld és drapp.3

Immendorff egészen nyugodtan lehetne a kortársunk is. Az 1945-ben született 
apák generációjához tartozik, s hatvanegy éve volt arra, hogy kifesse magából a 
németországi történelem ránehezedő terhét, a második világháború veszteségeit 
és annak következményeit, az ország kettészakadását követő hidegháborús létél-
ményt, majd az újraegyesítéssel beköszöntő, még mindig ellentmondásokkal terhes 

1 Uecker. Képpé formált anyag. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2012. december 15 - 2013. március 
17. Kurátor: Dr. Alexander Tolnay; társkurátor: Bódi Kinga
2 Magyar visszhang. Kortárs magyar képzőművészek visszaemlékezései az 1980-as években Németor-
szágban tett utazásaikról, a korabeli német festészeti jelenségekről (Bak Imre, Birkás Ákos, Bullás József, 
Fehér László, Hopp-Halász Károly, Kelemen Károly, Klimó Károly, Nádler István, Roskó Gábor). In: Immendorff. 
Éljen a festészet! (kat. Szerk.: Bódi Kinga, Borus Judit, Dr. Alexander Tolnay) Szépművészeti Múzeum, Bu-
dapest, 2014, 169-225. 
3 Soós Tamást lazán idézve, ld. Magyar visszhang. Jörg Immendorfról és a berlini falról. In: Immendorff. 
Éljen a festészet! 

demokratikus berendezkedést. Immendorff nyu-
gaton „rekedt”, ő lett a kiterjesztett szárnyú sas 
védelme alatt a Volkswagen golffal száguldó 
Brrrd festő. Művészi nevelődése a düsseldorfi 
Képzőművészeti Akadémián 1963-64-ben kez-
dődődött a Bauhaus műhelyében és Brecht 
egyik legszorosabb munkatársaként működő Teo 
Otto4 vezette színpadi művészeti osztályban, 
hogy majd azután egy éles váltással a tanulmá-
nyait inkább Joseph Beuys monumentális szob-
rászati osztályában folytassa. A művészet totális 
kiterjesztéséért szónokló és a hagyományos 
műformákat felmondó Beuys rendkívüli hatással 
volt a hatvanas évek balos ideológiájával azono-
suló művészhallgatókra, köztük Immendorffra is. 
Erről tanúskodik egy sorozat festmény is – élete 
első kiállításán a Galerie Schmelában, 1965-ben5 

–, amelyek kizárólagos témája Beuys figurája, aki 
ha a festészetet nem is, Immendorffot azért 
kedvelte. Beuys kellett ahhoz is, hogy a művé-
szet szociális relevanciájában elbizonytalanított 
művész a direkt politizálás kedvéért átmeneti-
leg felhagyjon a festészettel – azzal a médium-
mal egyébként, amellyel kezdettől fogva zsigeri, 
integer viszonyban volt. 1966-ban megfesti tehát 
a Hagyjatok fel a festészettel! című program-
művet, amelyen Beuys Stetson-kalapját húzza 
át két erőteljes mozdulattal és a címmel azo-
nos szöveggel. Furcsa, de ez már majdnem az 
az Immendorff, akit ismerni vélünk. A kép ugyan 
festmény, szimbolikus módon mégis a graffiti 
hirtelen és mulandó testébe van zárva, amely a 
vászonban is leginkább a megtámadnivaló falat 
látja. Az akadémiai értelemben vett művészetet 
durván áthúzó kritikai gesztus ellentmondásos-
sága éppen ez a reflektálatlan, erős festőiség, a 
tizenöt évvel későbbi Éljen a festészet! vizuális 
sejtetése. Ettől függetlenül, természetes módon 
hagy fel a festészettel, hogy az majd utcai akciók 
és performanszok alá rendelt, alkalmazott 
kiegészítő legyen. Ekkor születnek az úgyneve-
zett babaképek is (afro és ázsiai változatban, s 
nem tudom, ebben mennyiben játszik szere-
pet Immendorff rövid flörtje a maoizmussal). 
1968 és 1970 között, akkori feleségével, a – női 
munka terét és idejét érzékeny fonal-akciókon 
keresztül tematizáló – Chris Reineckével politikai 
akciók szervezésébe fogtak a Dada-lét háború 
utáni alternatíváját megteremtő, erősen társada-
lomkritikus LIDL-közösségi vállalkozással (maga 
a LIDL szóalak a DADA allúzióját keltő, gügyögő 
babanyelv, friss és kellőképpen ártatlan). Göndör 
kacajú, zsírpárnás babákból álló transzparenseket 

4 Teo Otto (1904–1968) a huszadik század egyik legnagyobb 
díszlettervezője, aki szoros alkotói kapcsolatban állt Bertolt 
Brechttel. Az ötvenes években is rendezett Brechtet, amikor 
ehhez már alig volt valakinek bátorsága. A világhírt a Kurázsi 
mamához tervezett híres kordé hozta meg számára, amit 1941-
ben, az ősbemutatókor Therese Giehse, 1949-ben Helene 
Weigel, 1965-ben Lotte Lenja húzott a színpadra.
5 Jörg Immendorff: Malerei. Galerie Schmela. Düsseldorf, 
Megnyitó: 1965. augusztus 6.
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hágó művész immár egy transzparens „eszköze-
ként” – majd megérkezik a történelembe. Azért 
is érdekes ez, mert Immendorff nem eseménye-
ket, ok-okozati viszonyokat, a történelmet működ-
tető szellemet kutatja, hanem állapotokat rögzít, 
és szereplők köré épít összetéveszthetetlen, 

és maszkokat készítettek utcai processziókhoz és happeningekhez, közösségi 
teret nyitottak, akadémiát alapítottak, és a szélesebb közönség megszólítása érde-
kében sporteseményeket is szerveztek, amelyeken Immendorff rövidnadrág-
ban maga állt a ringbe. Ez mind maga volt a LIDL, az akadémiaellenes szecesszió 
pedig az intézményből való kiűzetéssel végződött. Véget ért a Beuys-korszak, a 
Reineckével való házasság felbomlása pedig a művészettel mint reális, kommu-
nális anyaggal való foglalkozás végét is jelentette. A közösség kovácsolásának, 
létrehozásának gondolata azért nem szűnt meg, csak az immendorffi ego belső 
késztetéseinek igényei szerint folytatódott fejben, illetve a hetvenes évek máso-
dik felétől a „két Németország egyesített kávézójának” grandiózus konceptjében, 
a senkiföldjét markírozó Café Deutschland hatalmas, színes vásznain.
De még ezelőtt, afféle átmeneti funkcióban, láthatóak az Immendorff polit-kultos 
érdeklődését megtestesítő táblák, amelyek hírügynökségi fotóidézetekre emlékez-
tetnek, szövegeik pedig a kapitalizmus kizsákmányoló mechanizmusait leleplező 
kommentárok, állapotjelentések, javaslatok, forradalmian naiv megfogalmazásában. 
A polit-comics korszak képeinek csoportja az egyetlen olyan, izoláltan működő 
egység a kiállításon, amelynek nem használ a felsorolás, az egy sorban való kirakás.  
A katalógus egyik dokumentumfotóján látszik, hogy ezekkel a képekkel annak idején, 
a kasseli documenta 5-ön 1972-ben – valamiféle óriási népújságként –, valósággal 
ki volt tapétázva a fal. A lapok – látszólag – véletlenszerűen voltak kiteregetve, de 
azért úgy is olvashatók, mint egy story-board, képből és szövegből mégis min-
denki annyit vitt haza, amennyit akart. Szétszálazva mindez kissé akadozva műkö-
dik, ráadásul a szövegeknek így nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, minthogy az 
Immendorffnak eredetileg szándékában állt (állítólag a kommunista pártba is a motí-
vumgyűjtés kedvéért lépett be). A kiállítási koncepció kezére játszó kivétel azonban 
itt is van: „Művész akartam lenni...” – közli az ifjú festő a padlásszobában gyertyafény 
mellett álmodozva sikerről, újságcímlapról, az eredetiséget szavatoló újdonságról 
(ironikusan felidézve a kispolgár szemszögéből a művészt a semmittevő lúzer alak-
jával egybemosó klasszikust, Carl Spitzweg A szegény költőt, 1839 ábrázoló képét). 

„Gyere le kolléga” mondja az azonos című proteszt festményen az üres vászonra 

Jörg Immendorff
Művész akartam lenni (Ich wollte Künstler werden), 1972
A Számadás (Rechenschaftsbericht) című sorozatból
akril, vászon, 90×80 cm, magángyűjtemény © Lothar Schnepf, Köln

Jörg Immendorff 
Gyere le, kolléga (Komm runter, Kollege), 1974, akril,  

vászon, 200×150 cm | Galerie Michael Werner, Märkisch  
Wilmersdorf–Köln–New York © Lothar Schnepf, Köln

Kiállítási enteriőr Jörg Immendorff műalkotásaival a 
documenta 5-ön | Kassel, 1972. június 30 – október 8. 

© Galerie Michael Werner Foto-Archiv, Märkisch Wilmersdorf
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de mindig talányos ikonográfiát. Nem kétséges, 
hogy a világgal való kapcsolatfelvétel és kom-
munikáció számára maradéktalanul a festésze-
ten keresztül megvalósítható. Éljen a festészet! 

– rikoltja Immendorff szignatúraként is értelmez-
hető apró feje az azonos című festmény alján, 
hogy mi is a teendő (ab ovo, merthogy egy tojás 
is látható ugyanitt). A barna monokróm kép témája 
is felettébb különös; az előtérben két öltönyös, 
állami hivatalnoknak kinéző szemüveges alak a 
hónaljánál fogva vonszol egy nőt. Talán a festé-
szet ájult múzsáját, míg a háttérben egy szabad-
téri jelenet meztelen alakjai (szabadidős műtermi 
modellek?) egy hasáb alakú, fekete kutyaház tete-
jén beszélgetnek. Mi lehet ennek az enigmatikus 
a képnek a feloldása, és vajon jól látom-e, amit 
látok? Kivezetni a félholt festészetet az akadé-
mizmus cerberusai által őrzött síron túli világból 
és továbbszőni a mesét olyan festményeken, 
mint Az újra összehozom magunknak (1981), az 
Azokról, akiknek örülnek (1980), és még sorolhat-
nám. A story-boardok aprólékossága és stilisz-
tikai fojtottsága után ezek a képek dinamikusak, 
szinte robbannak a felületen; durvák, karcosak, és 
a leszorított színskála jó érzékkel örökít át vala-
mit a szocreál kiváltotta kedélytelenségből és 
rossz lelkiismeretből. Immendorffnak amúgy is 
erőssége a drámai-hangulati színkeverés, még 
a színek fojtott tartományaiban is. Eközben 
Németország történetének neuralgikus pontja-
ira hágott rá; öklével lyukat ütött a Falon, ecsettel 
olvasztja fel a hidegháború jegét a Brandeburgi 
kapunál és szünteti meg a német-német határt 
1977-ben Kelet-Berlinben. A festészetben vég-
hezvitt konceptuális akcióinak köszönhetően 
Immendorffot a hetvenes évek végétől már 
mint politikailag elkötelezett művészt emlege-
tik, művészetét pedig amolyan huszadik századi 
történeti festészetnek tartják. Mindeközben elég 
jól illik rá a korszellem diktálta megújult expresz-
szionizmusból és a művészet valóságára reflek-
táló újrealizmusból képződött Heftige Malerei 
és Új Vadság címke. Ezt alkalmazza és szereti 
is a művészetkritika: végtére is a leírásban nem 
árt a témával korreláló, használható szókészlet. 
Mégis, hogy mi irányította Immendorffot tema-
tikái megválasztásában, az érzésem szerint egy 
sokkal profánabb és „ésszerűtlenebb” dolog volt, 
amit egyszerűen az adottságokból fakadó, és idő-
vel azt egyre tudatosabban működtethető művé-
szi ösztönnek neveznék. Fölfeküdt arra a zavaros 
vízre, amit közönségesen életnek, vagy a törté-
nelem gyors iramú változásainak tekintünk, s ami 
a testére ragadt, azt sürgető irállyal megfestette. 
A vizuális memória a felszínen futó információ-
kat és benyomásokat jó érzékkel választja ki és 
kételyek nélkül csoportosítja a prózaiság és az 
utópia körül. Ennek a zanzának éppúgy része a 
politika, a kultúra, a hírek, a kocsma, Beuys, és az 
utolsó sorozatot figyelve, a halál is. Immendorff 
olyan biztos kézzel tud Ernst Ludwig Kirchner 

modorában „fametszetet” készíteni, hogy abban a magától értetődő módon terem-
tődik meg a német kultúrával ápolt folytonosság, a mindenki-lehet-kortárs érzése 
(Café Deutschland – Üvöltő, 1992). A művészet történetében való otthonos moz-
gás során karakteresen válnak ki kor- és művésztársak, képződnek meg a művészet 
sajátos szimbolikájú tárgyai, a sor végén a romantikus toposszal, a Doppelgängerrel, 
a lélekrokon és az örök kísérő alakját megképző majommal. Az ő hatalmasra növesz-
tett démonikus teste rejti el a festőre Káinként támadó szobrász jelenetét, hogy így 
a nyolcvanas évek paragone kérdésköre is kapjon valamennyi fényt (A festőben 
lakozó szobrász az ő legkedvesebb ellensége, 1986).
Michael Werner, a művész professzionális életét végigkísérő galérista és barát 
úgy véli, hogy Immendorffnál minden valamiféle folyamatos készenléti és irritatív 
állapotról, a motivációról szólt, ami a képalkotás – a jó képekéi! – elengedhetet-
len feltétele volt. Ezért aztán a művészettörténeti kategóriákat sem tartja különö-
sebben alkalmazhatónak. S az interjú egy váratlan pontján komolyra fordul a szó, 
mert Immendorff kapcsán nem a művészet stiláris kérdéseiről, és nem is a művé-
szetet mozgató metafizikai-esztétikai erőkről esik szó, hanem a jelenkori német 
közérzetet is meghatározó történelmi „kényelmetlenségről”; hogy mit is jelent 
az – ha már Immendorff a kérdést közvetlenül nem tudja megválaszolni –, hogy 
valakinek Németország a hazája. Werner és az általa képviselt művészek annak a 
háború utáni generációnak a tagjai, amelynek kollektív élménye a hiányérzet volt. 
Wernert immár pontosan idézve: „Mind kispolgári, vidéki származásúak voltunk. 
Az úgynevezett nemzeti érzelmű értelmiséget elpusztították a náci idők alatt, (...) 
és ehelyett az értelmiség helyett nem lett semmi. Először húszévesen ébred-
tem ennek tudatára. (...) És ez a hiány most is jelen van: nincs senki, aki a nemzeti 
kultúrát, érzéseket művészileg érdekes módon meg tudná fogalmazni. (...) Olyan 
tulajdonságok, amelyeket korábban zsidó jegyeknek minősítettek, például az intel-
ligencia, a humor, a rugalmasság, ezekből semmi nem maradt. (...) Húsz-harminc 
évesen ettől nagyon szenvedtünk, és mindig azt kérdeztük, hogyan lehetne ezen 
változtatni. Hogy ne legyen minden ilyen karót nyelt, nyárspolgári. Erre a fő válasz 
akkor az volt, hogy a 68-asok mindezt megváltoztatták. (...) ez egyáltalán nem 
igaz. A szüleink nyárspolgári világa itt maradt. (...) Ez a folyamatos hiányérzet volt 
a témánk (...) Azok után, ami történt, nem mondhattuk nyíltan, hogy hiányoznak 
a zsidók, hiszen meggyilkolták őket a nácik alatt. A vágy az elveszett világ után 
azonban bennünk volt. És a mai napig bennünk maradt.”6

6 A Michael Werner-rel folytatott interjú Immendorff művészetének interpretációja szempontjából a 
katalógus egyik legfontosabb szövege: Bódi Kinga-Michael Werner: „A folyamatos hiányérzet volt a té-

Franz Dahlem, Markus Oehlen, Jörg Immendorff és A. R. Penck a documenta 7-en;  
a háttérben Joseph Beuys éppen interjút ad | Kassel, 1982. június 19. – szeptember 28.  

© Galerie Michael Werner Foto-Archiv, Märkisch Wilmersdorf
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Immendorff persze teremtett magának egyet, egy tértől és időtől független 
plakatív és érzéki senkiföldjét, ahol német és német, kelet és nyugat kezet fog-
hatott egymással, ami történetmesélés és állapotfeltárás között egyensúlyoz és 
a ’mi-lenne-ha’ történetietlen kérdésére ad nagyon személyre szabott, de leg-
alább átélhető választ. (Ugyanennek a kérdéskörnek a kritikus változatát tárja elénk, 
bontja ki Anselm Kiefer Deutschlands Geisteshelden, 1973 című óriás festmé-
nye.) Otto és Beuys tanítványaként kihegyezett érzékkel a színpadi jelenlét és a 
terek iránt teremt erős látványokat, reflektorral mélybe világító színpaddal, huzatos 
perspektívákkal. Ebben a szcenárióban a művész és mindenki más demokratikus 
szereplő. Michael Wernernek nincs ilyen hátországa, a felvilágosodás korából 
itt ragadt, régivágású úriember ő, aki a kitörési pontokat a művészet világában 
keresi – s eközben képzőművészeti brandet teremtve, felfuttatott egy generációt.
Amikor az 1991-es újraegyesítés a megosztottsággal járó politikai tudathasadásos 
állapotot hivatalosan megszüntette, más hangsúlyok rendezték át Immendorff 
művészetének a terepét. Ezek az áttérések, változások szervesen és lassú átme-
netekben következtek be: érzékelhetővé téve e festői karakter állandóságát és sta-
bilitását; ahogy a Café Deutschlandból kiváló csoportképek „barátságképekké”, s 
más, apróbb zsánerré szelídülnek. 1990-ben A festő mint vászon egy nagy példa-
kép, Max Ernst, egy kávéházi szegletben Immendorff arcát festi ki, aki babaként 
nyugszik az ölében. Fejének a padlóra vetett árnyékából egy majom feje bontakozik 
ki. A festőt festő-jelenetet a valódi élet keretezi, férfival üzérkedő prostituálttal, a 
meleg éjszaka sötét árnyaival. A földön a művészetet jelképező szétgurult krumplik 
hevernek. 1996-ban Immendorff Harlequin, a bohóc animált testében kel új életre és 
az akadémikus portrék modorában hirdeti a festőcéhhez való tartozást, de paróka 
helyett 1-es rajtszámű frígiai sapkát visel, ecset helyett egy véres parókát tart az 

mánk”. Beszélgetés a festészet műfajának aktuális megítéléséről, a kívülállásról, a német társadalomról és 
Jörg Immendorffról. In: Immendorff. Éljen a festészet! (kat. Szerk.: Bódi Kinga, Borus Judit, Dr. Alexander 
Tolnay) Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2014, 47-55.

ujjai között (Cím nélkül). A háttérben leláncolva a 
festőként inkarnálódott majom Immendorff korai 
babaképeinek idézetét festi. Szöveg ezúttal nincs 
a képen, mert mintha a „Művész akartam lenni” 
korai ígéretét beteljesítő módon összegezné az 
önarcképen: íme, ez vagyok én, idáig jutottam 
most, amikor 1996-ot írunk. Ez után nem sokkal 
diagnosztizálták Immendorffnál az agyi és moz-
gató idesejtek teljes leépülésével és bénulásával 
járó, visszafordíthatatlan ALS-betegségét. Bátran 
nevezhetjük fordulatnak is az utolsó kilenc év tör-
ténéseit, amikor Immendorff fél szemmel már az 
órát figyeli, s valahol a helyére kerülnek az excent-
rikus életet élő művész kalandjai a kokainnal, a 
kurvákkal és a Goslaer Kaiserring kitüntetéssel.7 

„Sok minden nevetséges; minden nevetséges, ha 
a halálra gondolunk” – mondta Thomas Bernhard 
az Osztrák Állami Díj átvételekor.8 Immendorffnak 
is eszébe juthatott valami hasonló, majd egy nagy 
rántással fordított egyet Fortuna szekerén. A fes-
tésben mint fizikai cselekvésben ugyan akadá-
lyoztatva volt, minthogy az aktív bal keze állt le 
először, így a ’picturial turn’ játszmáit elsősorban 

7 A Goslaer Kaiserring egy nemzetközi művészeti díj, amelyet 
1975 óta ítél oda minden évben egy kiemelkedő jelentőségű 
kortárs képzőművésznek Goslar városa.
8 Thomas Bernhard: Díjaim. Fordította: Adamik Lajos. Kalligram, 
Pozsony, 2009.

Jörg Immendorff 
A festő mint vászon (Painter as Canvas), 1990–1991, olaj, vászon, 270×180 cm
Galerie Michael Werner, Märkisch Wilmersdorf–Köln–New York
© Lothar Schnepf, Köln

Jörg Immendorff
Cím nélkül (Ohne Titel), 1996, olaj, vászon, 300 x 250 cm

magángyűjtemény © Lothar Schnepf, Köln
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fejben kellett lejátszania. Egy teljes képet fedő 
módon már nem tudott festeni, de a mediális 
átgyúrással új felületeket, s ezzel új szemantikai 
rétegeket is nyert. Ahogy fogy az idő, a festék 
már csak vékonyan kerül a felületre, a nagyobb 
és gazdaságosabb helykitöltés céljára raszter-
pontokból álló foltokat alkalmaz. Az élet és a 
halál értelméről moralizáló grafikai idézetek 
épülnek a képekbe Hans Baldung Grientől, és 
Jacob de Gheyntől vagy Rosso Fiorentinótól, és 
párbeszédet folytatnak egy csontvázzal vagy 
nehéz aurájú, fekete árnyakkal. Az Észrevétlen 
részvételen (2005) – csalhatatlan színpadi érzé-
ket követve – éjkék csipkefelületbe burkolva ül 
egy alak a sámlin, arcát a titokzatos fény forrása 
felé fordítja, hogy az egy utolsót lobbanjon, mie-
lőtt a horizont alá bukik.
Az utolsó képek a kiállítás nagy meglepetései 
és talányai: még azt az Immendorffot is más 
megvilágításba helyezik, akit ismerni véltünk, 
vagy esetleg félreismertünk. S hogyan tovább? 
A kurátor azon kérdésére, hogy hogyan látja a 
nemzetközi, ezen belül is a kortárs német kép-
zőművészet (festészet?) jövőjét, Michael Werner 
válasza kissé leszerelően, de őszintén az volt, 
hogy „fogalmam sincs”. Ettől még a szakmájáról 
felelősen gondolkodó szakember terveket ková-
csol (meghódítani Amerikát), és dolgozik tovább. 
Mint Immendorff a halál kapujában.

Jörg Immendorff
Észrevétlen részvétel (Unsichtbarer Beitrag), 2005, olaj, vászon, 150×130 cm

Galerie Michael Werner, Märkisch Wilmersdorf–Köln–New York © Lothar Schnepf, Köln

Kiállítási enteriőr, Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2014
© Szesztay Csanád, Szépművészeti Múzeum, Budapest


