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Záštitu nad výstavou převzal Christoph Israng, 
velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Lukáš 
Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, 
a Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města 
Ostravy. 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního 
města Ostrava. 

The patrons of the exhibition are Christoph Israng, 
Ambassador of the Federal Republic of Germany, Lukáš 
Curylo, Deputy Governor of the Moravian-Silesian Region, 
and Zbyněk Pražák, Deputy Mayor of Ostrava.

The project is financially supported by the City of Ostrava.
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Deset  Německé výtvarníky přivedl do Brna sběratel a galerista 
Karel Tutsch. Snad už v roce 1989 oslovil a také vystavil Christiana Macketanze 
a postupně se spřátelil i s řadou dalších umělců, zvláště pak od galeristy Guido 
W. Baudacha. Tutschova zásluha je prostě neoddiskutovatelná a patří mu za ni 
velký dík!

Z hlediska Wannieck / Adam / Gallery patří dík ale ještě jed-
né osobnosti. Totiž malíři a výtvarníkovi Pavlu Hayekovi. 
Co Tutsch objevil a přivezl, to Pavel zprostředkoval. Zpro-
středkoval německé umění tak, že dnes čítá naše sbírka asi 
60 položek. A jsou v té sbírce myslím opravdu zajímavé věci.

Když jsme v srpnu roku 2005 přijeli ještě s galeristou Pe-
trem Novotným do Berlína, netušili jsme, co to všechno 
přinese. Co to přinese tedy hlavně pro mě. Přespali jsme 
u Markuse Selga a když nás druhý den zavedl do Galerie 
Guido W. Baudach, otevřel se před námi úžasný svět. Mar-
kus přivezl na vozíku svou plastiku Atlas a když přitáhl ještě 
velké plátno Crossing Jordan, bylo nám jasné, že se bude-
me muset přeorientovat. Z české skromnosti do němec-
ké velkorysosti. Plátno bylo počítačově zpracované a na 
banneru a já se k němu v myšlenkách stále vracel, až ko-
nečně někdy v září jsem doporučil panu Lekešovi, že by se 
mělo od těch Němců pár věcí koupit. Stojí, alespoň podle 
mého názoru, skutečně za to. Tak tam zajeďte, řekl pan Le-
keš souhlasně a v listopadu se tedy, tentokrát s Vladimírem 
Skreplem konečně setkávám s oním galeristou. Nevím, 
s jakým očekáváním na to setkání v ateliéru Thilo Heinz-
manna šel, ale doufám, že jsme ho nezklamali. Jako dva 
blázni jsme nadšeně pobíhali a pokřikovali, upozorňovali se 
na další a další skvělé objekty a když nás Guido zavezl ješ-
tě do Rangsdorfu, na letiště, kde má atelier Butzer /tedy on 
ho nemá přímo na letišti, pochopitelně/, nezávazně jsem si 
jedno velké plátno zamluvil. Dobře.

Na jaře následujícího roku jsme přijeli s panem Lekešem. Le-
tecká základna Rangsdorf čekala v pozoru a my se ptali, kdo 
všechno má atelier ve velké a právě renovované budově sto-
jící opodál. Že to bývala projekční kancelář jedné letecké fir-
my? Že byla postavena někdy v třicátých letech? Že po válce 
až do definitivního odchodu bývala sovětskou základnou? No 
dobře. Ale kdo všechno v ní má atelier teď? Butzer na nás hle-
děl nechápavě a jen vrtěl hlavou. Kdo tu má ateliery? No kdo. 
To je přece jasné. Přece já… 

K Butzerovi ještě jedna poznámka. Docela jsem se těšil, jak panu Leke-
šovi ukážu obraz, který jsem u Andrého zamluvil. Krásný, žhavě expre-
sivní, barevný, 280 na 460 centimetrů, prostě nádhera. Jenže to bo-
hužel nevyšlo. Obraz totiž koupil Saatchi. V Moskvě, v jedné prestižní 
galerii /slova Butzera/. André už ale vleče jiné plátno, jiných 280 na 460 
centimetrů a zdůrazňuje, že tohle dílo, tenhle kousek je ještě lepší, ješ-
tě zásadnější. Divoká barevnost si potřásá rukou s úžasnou expresivitou 
a mně nezbývá než to uznat. Najdu si ten Saatchiho obraz na internetu 
a dávám Andrému za pravdu. Ten, co máme my, je opravdu lepší! 

Butzer „vystudoval“ Akademii Isotrop /v Hamburku/, což je poněkud od-
vážné tvrzení, protože Akademie Isotrop vlastně žádnou opravdovou 
akademií nikdy nebyla. O tom by mohl mluvit třeba i Markus Selg, zaklá-
dající člen a redaktor této platformy, nebo Marcel Hüppauff. Když jsme 
s Pavlem Hayekem k Marcelovi v roce 2010 přijeli, hrdě nám ukazoval 
starý stůl v kuchyni, kolem něhož se „studenti“ téhle akademie scháze-
li a diskutovali. A vlastně potvrzovali starou známou pravdu. Když je ně-
kdo talent od PÁNA BOHA a navíc jde tvrdě za svým cílem, žádnou školu 
nepotřebuje. Prosadí se totiž sám. 

Od Němců jsme koupili asi šedesát věcí. Deset pláten a papí-
rů od Butzera, obrazy, objekty a kresby od Heinzmanna, Hel-
biga, Selga, Hüppauffa, Gilberta, Bary, taky plátna od Macke-
tanze nebo Andrey Lehmann. 

K Andree Lehmann ještě poznámka. Seznámili jsme se vlastně 
náhodou. Studovala v Düsseldorfu a já bych se s ní nejspíš nikdy 
nesetkal, kdyby v Düsseldorfu nestudoval také Lubomír Typlt. 
Je výborná, řekl. Napiš do Galerie Anna Klinkhammer, ta ji zastu-
puje. Napsal jsem a nic. Žádná reakce, žádná odpověď. Napsal 
jsem poznovu a postěžoval si Lubomírovi. Já s Andreou promlu-
vím, řekl. Nebo vlastně spíše s galeristkou. To přece nejde, když 
napíše někdo z bývalé východní Evropy, že se mu ani neodpoví… 

Je, nebo možná spíše bylo, smutnou skutečností, že na západě 
na nás pohlíželi jako na nějaké exoty. Když jsem se Guido Bauda-
cha ptal jestli, kromě nás ještě někdo z bývalé východní Evropy 
kupuje umění, vrtěl jen odmítavě hlavou. Vy jste naprostá výjim-
ka, říkal. Neznám nikoho druhého, kdo by peníze za kumšt „vy-
hazoval“. A to ani z bývalé NDR. Bude trvat ještě nejmíň jednu 
generaci, než i lidé v bývalém východním bloku pochopí, že jsou 
také jiné hodnoty než auto a jachta. Guido to říkal před dvanácti, 
třinácti lety. A měl nepochybně pravdu. 

Když v roce 2008 navlékla světová hospodářská krize sbírání umění do 
značné míry oprátku, vlastně jsme to zabalili taky. Jsou obrazy vybrá-
ny? No jistě, jsou. A kdy je koupíte? Bohužel... Thomas Zipp, Andreas 
Hofer, Jonathan Meese… Když nejsou prachy, těžko něco kupovat… 

Vystavený soubor je ale přesto docela ucelený. Je tu exprese, 
tedy vysloveně německý přístup, je zde „realismus“, abstrakce, 
kresby, objekty… Jen nejrozměrnější plátna nebylo možno z pro-
storových důvodů představit. Reprodukujeme je tedy alespoň 
v průvodním textu k výstavě. A představujeme také práce na pa-
píře od Andrew Gilberta. Je to sice Skot, ale už dlouhá léta žije 
a tvoří v Berlíně. A patří neodmyslitelně do okruhu tvůrců této 
výstavy.

Text vychází ze vzpomínek Richarda Adama
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Hallung I., 2004
olej, plátno / oil, canvas
250 × 170 cm, Adam Gallery

André Butzer
Cola-Tod N, 2007
olej, plátno / oil, canvas
230 × 190 cm, Adam Gallery
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Bara
Experiment II, 2004
beton, ocel, dřevo / concrete, steel, wood 
200 × 100 × 30 cm, Adam Gallery

André Butzer
Bez názvu / Untitled, 2004
olej, plátno / oil, canvas 
340 × 260 cm, Adam Gallery

Markus Selg
Die Siedler, 2004
počítačový tisk na banner / print
300 × 450 cm, Adam Gallery

André Butzer
Erbschaft der Neutronen, 2007
olej, plátno / oil, canvas
280 × 462 cm, Adam Gallery

Ten  It was the collector and gallery-owner Karel Tutsch who 
first brought the works of these German artists to Brno. Back in 1989, he con-
tacted Christian Macketanz and exhibited some of his works, and he gradually 
became friends with a number of other artists – especially those from the circle 
of gallery-owner Guido W. Baudach. Tutsch is the true founder of the Adam Gal-
lery’s collection of German art, and we owe him a huge debt of gratitude.

There is also another figure who played a key role in cre-
ating the collection – the painter and artist Pavel Hayek. It 
was Hayek who took the works Tutsch had acquired and 
presented them to the public. Thanks to his tireless cham-
pioning of German art, the gallery’s collection has now 
grown to around 60 items – including some pieces of out-
standing interest and quality.

When I travelled to Berlin in August 2005 accompanied by 
the gallery-owner Petr Novotný, neither of us had any idea 
how important the trip would turn out to be – especially 
for me. On our first night in the city we stayed with Mark-
us Selg, and the next day he took us to the Guido W. Bau-
dach Gallery. That opened up a wonderful new world to 
us. First Markus brought us his sculpture ‘Atlas’ to look at, 
and then when we saw his large canvas ‘Crossing Jordan’, 
we suddenly realized we would have to re-evaluate our 
plans and change direction – abandoning our Czech mod-
esty and embracing the altogether grander scale of Ger-
man art. I couldn’t stop thinking about the digitally-print-
ed canvas Markus had shown us – so eventually, sometime 
in September, I talked to Mr Lekeš and recommended that 
we should buy a few things from those German artists. 
I was convinced that it would be worth the money. Mr Le-
keš agreed and said that I should go there and arrange 
the purchases, so in November, accompanied by Vladimír 
Skrepl, I finally met Guido Baudach in Thilo Heinzmann’s 

studio. I don’t know what Guido expected from the meeting, 
but I hope we didn’t disappoint him. It must have seemed 
like we were insane – running around the studio shouting 
out exclamations of enthusiasm as we found more and more 
wonderful pieces. When Guido took us to the airfield in 
Rangsdorf, where André Butzer’s studio is (well, it’s not ac-
tually at the airfield itself, it’s nearby), we made an informal 
agreement that I would take one large canvas.

The following spring I returned to Rangsdorf, accompanied by Mr Le-
keš. We asked about the large building that had just been renovat-
ed, and we were told that it had been built in the 1930s and had been 
used as a design studio by a large aviation company, and then after 
the war it had been a Soviet air base until the troops finally left. We 
asked who had studios in the building now – and Butzer looked at us 
as if he didn’t really understand what we were asking. Who has studios 
there now? Well, he answered, that’s quite simple: I do.
There’s one more thing to mention about André Butzer. I was really 
looking forward to showing Mr Lekeš the painting I’d agreed to take 
from him – beautiful, colourful, burning with expressivity, 280 � 460 
centimetres, just magnificent. But in the end it didn’t work out like 
that. Saatchi had bought the painting at a prestigious gallery in Mos-
cow (according to Butzer). But André brought out another canvas, 
again 280 � 460 centimetres, and said that this piece was even better, 
even more important. When I saw the wild colours combined with the 
amazing expressivity, I had to agree. I found Saatchi’s painting on the 
internet, and André was right. The one we have really is even better!

Butzer “studied” at the Akademie Isotrop in Hamburg – 
which is quite a bold statement because it was never real-
ly an academy in the true sense of the word. It was more of 
a platform, founded by a group of artists including Mark-
us Selg and Marcel Hüppauff. When Pavel Hayek and I visit-
ed Marcel in 2010, he proudly showed us an old table in his 

kitchen where the “students” of the Akademie Isotrop used 
to sit and discuss. In fact, the success of the “academy” con-
firms one old-established truth: if somebody is blessed with 
God-given talent and is determined to achieve their goals, 
they don’t need any formal education – they’ll succeed on 
their own.

We’ve bought around sixty pieces from the Germans – ten 
works by Butzer on canvas and paper, a range of piec-
es (paintings, objects and drawings) by Heinzmann, Hel-
big, Selg, Hüppauff, Gilbert and Bara, as well as canvases by 
Macketanz and Andrea Lehmann.

Speaking of Andrea Lehmann, we actually met quite by 
chance. She was studying in Düsseldorf, and I’d probably 
never have met her if Lubomír Typlt hadn’t been studying 
there too. He told me she was a real talent, and that I should 
write to the Anna Klinkhammer Gallery which was represent-
ing her. So I wrote to them, but there was no reply. I wrote 
again and complained to Lubomír. I’ll talk to Andrea, he said – 
or directly with the gallery-owner: it’s not right that someone 
from the former Eastern bloc doesn’t even get a reply.

It is (or rather was) a sad truth that in the West we were re-
garded as somewhat strange and exotic creatures. When 
I asked Guido Baudach whether anybody else from the for-
mer Eastern bloc was buying art from them, he just shook 
his head. You’re the exception, he said – I don’t know of an-
ybody else who’s willing to “throw money away” on art, and 
that includes the former East Germany. It’ll take at least one 
more generation before people in the East realize that there 
are other values besides an expensive car and a yacht. Gui-
do said this twelve or thirteen years ago, and he was abso-
lutely right.

In 2008 the global economic crisis hit art collectors very 
hard, and we were no exception. Had we chosen works 
we wanted to buy? Of course. When were we going to buy 
them? Well, that wasn’t so easy. Thomas Zipp, Andreas 
Hofer, Jonathan Meese… but you can’t buy anything with-
out money.

Despite these ups and downs, the works exhibited here comprise 
a good representative sample. Some are expressive in such a typi-
cally German way, while others represent “realism” or abstraction. 
There are paintings, drawings, objects… The only works that we ha-
ven’t been able to display were those that are simply too large for 
the exhibition spaces here – but at least we’ve published reproduc-
tions in the text that accompanies the exhibition. We’re also display-
ing some pieces by Andrew Gilbert: although he’s a Scot, he’s lived 
and worked in Berlin for many years, and there’s no doubt that he be-
longs to this group.

Based on the memoirs of Richard Adam


