
Výstava představuje reprezentativní výběr z díla německého 
malíře a především grafika Michela Fingestena (1884–1943), 
rodáka ze slezských Bučkovic (dnes součást obce Ostravice 
v okresu Frýdek-Místek). Do svých třiceti let vedl Fingesten 
bouřlivý život na cestách, pak se však usadil v Berlíně, kde 
strávil následujících dvacet let, a prosadil se mezi nejvýznam-
nější umělce tamní výtvarné scény. Po nástupu fašismu odešel 
do Itálie, kde byl po vypuknutí války internován v koncentrač-
ním táboře; dočkal se sice osvobození, bezprostředně po něm 
však zemřel.  
Ač za svého života uznáván, po své smrti upadl rychle v zapo-
mnění. Jeho jméno zůstalo živé mezi sběrateli grafiky a přede-
vším exlibris. V Německu shromáždil největší kolekci jeho prací 
berlínský sběratel Ernst Deeken, který ji v roce 2008 zapůjčil 
na doporučení antikváře a galeristy Jana Placáka pro výstavu 
v Židovském muzeu v Praze. K ní vyšel malý katalog s textem 
Arno Paříka, o který se opírá i tento životopisný text. Právě tuto 
sbírku se po Deekenově smrti podařilo Placákovi zakoupit a ve 
své galerii Ztichlá klika z ní loni uspořádal výběrovou výstavu 
erotických grafik (To co hýbe světem, 2011). Také tato výstava 
je další prezentací Deekenovy kolekce.
Michel Fingesten se narodil jako Michl Finkelstein v chudé 
rodině slezského tkalce. Matka pocházela z židovské rodiny 
z Terstu, otec byl vyznáním protestant. V šestnácti letech 
odešel studovat na akademii do Vídně, z nejasných důvodů ji 
však po dvou letech opustil a s nákladní lodí odejel do Ameri-
ky, kde po čtyři roky cestoval od města k městu. V roce 1906 
se v San Francisku nechal najmout na nákladní loď do Austrá-
lie, kde strávil několik měsíců. V roce 1907 přistál v Palermu 

Eros Thanatos (z cyklu / aus der Serie Ecce femina), 1915, lept / 
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Pokušení / Die Versuchung, 1913, litografie / Lithographie, 24 × 39 cm

a pěšky dorazil do Mnichova, kde rok studoval u malíře Franze 
Stucka. Pak se ho opět zmocnila touha po cestách a dobro-
družství. Tentokrát odejel do Hongkongu a po další čtyři roky 
brázdil čínská a japonská moře. Do Evropy se znovu vrátil až 
v roce 1912. Po krátkém pobytu v Paříži dorazil v roce 1913 
do Berlína, kde se konečně usadil. V roce 1914 se oženil, 
narodila se mu dcera a o něco později syn. Již v roce 1913 
si pro sebe objevil grafiku, dosavadní malířské pokusy zničil 
a začal se věnovat výhradně jí. Na vypuknutí války reagoval 
řadou velkých rytin se symbolickými protiválečnými náměty. 
Vyjadřuje v nich své přesvědčení o obrodné síle přírody a lásky, 
která jediná zabezpečuje nesmrtelnost lidského rodu a dává 
mu smysl. Erotika a sexualita v kombinaci s osobitým humorem 
zůstaly nejvýraznější fasetou Fingestenovy práce. U příležitosti 
jeho výstavy v Galerii Ztichlá klika interpretoval tuto polohu 
jeho práce Jan Placák: „…Fingesten k těmto dílům přistupuje 
s nadhledem a mnohdy i porozuměním. Staví lásku proti smrti, 
smutně i s pobavením ukazuje, co vše se lidem honí v hlavě, 
co vlastně hýbe světem. Na rozdíl od prací jeho proslulých ber-
línských kolegů Georga Grosze a Otto Dixe jsou však jeho prá-
ce prosté zloby. I když sžíravé a ironické, nechybí v nich nikdy 
lidský rozměr. U Grosze a Dixe postrádáme humor a ironii, je-
jich přístup je zlobný a člověk je v jejich pracích představován 
jen jako nepůvabná, odporná nádoba neřesti, jako chrochtající 
prase s uslintanou držkou, vyžilá děvka s tupým obličejem, 
schopná všeho, jen když dostane zaplaceno; spokojený tatínek 
se pyšní zapáchajícím moudím – hlava rodiny, která, až na to 
přijde, bude nadšeně hajlovat. Humor a nadhled, vtip a ironie 
nemají v jejich pracích místo, ti dva velikáni jsou suší jako 
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Nokturno / Nocturne, 1916, lept s ruletou a akvatinta / Radierung mit 
der Roulette, Acquatinta, 23,7 × 18 cm

pruský humor nebo uschlá větev, člověk je podle nich vlastně 
jen velký čuňák. U sebeironického Fingestena se naopak velmi 
dobře projevuje židovský smysl pro humor, porozumění pro 
lidské slabůstky. Fingestenův člověk není zvíře, je to pouze 
slaboch čas od času zmítaný vášněmi, trpí, a pokud své chtíče 
dokáže aspoň trochu držet na uzdě, zůstává stále člověkem. 
Zesláblý, smutný, ale lidský. – Veliký marabu, obestřený me-
lancholií a smutně pohlížející na obnažená lidská těla, symbol 
moudrosti a zároveň pomíjivosti života, obyvatel nejchudšího 
a vydrancovaného kontinentu, jako by předznamenal Fingeste-
nův vlastní smutný osud.“
Během války se stal členem uměleckého spolku Neue Sezession,  
který založil v roce 1910 Max Liebermann. V roce 1917 byl 
přizván jako spolupracovník časopisu Marsyas, do něhož 
literárně přispívali např. Hugo von Hofmannsthal, Heinrich 
Mann, Hermann Hesse, Alfred Döblin, Ernst Weiss nebo Stefan 
Zweig, poprvé zde byly publikovány tři povídky Franze Kafky. 
Každé číslo obsahovalo původní rytiny či litografie od význam-
ných expresionistických umělců, Fingesten do časopisu přispěl 
šesti grafickými listy. V roce 1918 na sebe upozornil výstavou 
a umělecký kritik Paul Friedrich v roce 1920 vydal monografii 
o jeho grafickém díle. V následujících letech ilustroval řadu 
knih a vydal několik grafických alb (Aus den Spelunken Berlins 
/ Z berlínských špeluněk, 10 Radierungen über das Thema 
Mütter / 10 rytin na téma matky). V roce 1927 počíná spolu-
práce s časopisem Kunst der Zeit – Zeitschrift der Künstler-
Selbsthilfe, do kterého přispěl řadou grafických podobizen, 
např. portrétem avantgardní tanečnice Tatjany Barbakoff nebo 
spisovatele Liona Feuchtwangera.  

Dívka v lese / Das Mädchen im Walde, 1922, lept s ruletou / Radierung mit 
der Roulette, 26,5 × 21 cm (18 × 16 cm)

Na přelomu let 1927 a 1928 se při pobytu ve Španělsku vrátil 
znovu k malování. Vytvořil zde řadu poetických obrazů neob-
vyklých barev a exotické atmosféry. Po nástupu nacismu již 
zakázky na větší grafické listy nepřišly a Fingesten se začal 
soustředit na exlibris a drobnou grafiku pro soukromé sběrate-
le, v nichž bez okolků dával najevo své pocity a smýšlení. Díky 
tomu můžeme dnes v jeho exlibris a novoročenkách sledovat 
jeho životní osudy jako v deníku.
Zatímco manželka s dcerou emigrovaly do Jižní Ameriky, 
Michel Fingesten se synem plánoval koncem roku 1935 odjet 
do Prahy. Záměr se nezdařil a nakonec skončili v lednu 1936 
v Miláně. Ačkoli se museli potýkat s neustálými existenčními 
těžkostmi, dosáhlo zde jeho grafické umění svého vrcholu. 
Vytvořil zde na 500 grafických listů!
S vypuknutím války byly také v Itálii zavedeny protižidovské 
zákony. Naštěstí se mu už v květnu 1939 podařilo poslat svého 
syna do USA. 9. října 1940 byl zatčen a jako Žid internován 
v táboře Civitella del Tronto, umístěném ve starém klášteře. Zde 
ještě mohl udržovat písemný styk s přáteli a věnovat se tvor-
bě. Převážně z roku 1941 pocházejí jeho poslední jednoduché 
dřevořezy tištěné olejovými barvami. Přibližně v listopadu 1941 
byl přeložen do tábora Ferramonti-Tarsia v Kalabrii, kde už byl 
život mnohem obtížnější a Fingestenovi se navíc při transportu 
ztratil kufr, ve kterém měl to nejcennější – své nástroje a mate-
riál k tvorbě. Zde onemocněl malárií a nebyl schopen psát ani 
kreslit. V září 1943 tábor osvobodili Angličané. Michel Finges-
ten však krátce poté utrpěl úraz a byl převezen do nemocnice 
v Cosenze. Do rány dostal infekci, na niž 8. října 1943 zemřel.
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Michel Fingesten, kolem / um 1938

Titulní strana / Titelseite: Z berlínských špeluněk / Aus den Spelunken 
Berlins (detail), 1919, lept s ruletou / Radierung mit der Roulette, 
40 × 30 cm (23,7 × 18 cm)

Petr s kytarou / Pietro mit Gitarre (Peter Fingesten), kolem / 
um 1930, olej, sololit / Öl auf Sololit, 78,5 × 52 cm

Edward Weiß, kolem / um 1924, litografie / Lithographie, 49 × 39 cm

Červený dům s cestou / Rotes Haus mit Weg, 1927–28, kvaš /  
Gouache, 53 × 41 cm

Lion Feuchtwanger, kolem / um 1922, lept / Radierung, 23,5 × 17,5 cm

Die Ausstellung stellt eine repräsentative Auswahl aus dem 
Werk des in Buczkowitz/Bučkovice (heute Teil von Ostravice) 
in Österreichisch-Schlesien geborenen deutschen Malers und 
vor allem Zeichners Michel Fingesten (1884–1943). Obwohl 
er während seines Lebens anerkannt war, fiel er nach dem 
Tod schnell dem Vergessen anheim. Sein Name blieb leben-
dig vor allem unter Sammlern von Grafik und namentlich von 
Exlibris, und das besonders in Italien. In Deutschland trug 
die größte Kollektion seiner Arbeiten der Berliner Sammler 
Ernst Deeken zusammen, der sie im Jahr 2008 auf Empfeh-
lung des Antiquars und Galeristen Jan Placák für eine Aus-
stellung im Jüdischen Museum in Prag zur Verfügung stellte. 
Zu dieser erschien auch ein kleiner Katalog mit einem Text 
von Arno Pařík, auf den sich auch dieser biografische Text 
stützt. Nach Deekens Tod gelang es Placák, diese einzigartige 
Sammlung käuflich zu erwerben; sie bildet auch die Grundla-
ge dieser Ausstellung. 
Michel Fingesten wurde als Michl Finkelstein in der armen 
Familie eines schlesischen Webers geboren. Die Mutter 
stammte aus einer jüdischen Familie in Triest, der Vater war 
der Konfession nach Protestant. Mit sechzehn Jahren ging er 
zum Studium an der Kunstakademie nach Wien, aus unge-
klärten Gründen verließ er sie jedoch nach zwei Jahren und 
fuhr auf einem Frachtschiff nach Amerika, wo er vier Jahre 
lang von einer Stadt zur anderen reiste. Im Jahr 1906 heuer-
te er in San Francisco auf einem Frachtschiff nach Australien 
an, wo er einige Monate verbrachte. Im Jahr 1907 landete er 
in Palermo und machte sich zu Fuß auf den Weg bis Mün-
chen, wo er ein Jahr bei dem Maler Franz Stuck studierte. 

Dann bemächtigte sich seiner erneut die Sehnsucht nach 
Reisen und Abenteuern. Dieses Mal fuhr er nach Hongkong 
und durchfurchte dann vier weitere Jahre lang die chinesische 
und japanische See. Nach Europa kehrte er erst im Jahr 1912 
zurück. Nach einem kurzen Aufenthalt in Paris kam er im Jahr 
1913 nach Berlin, wo er sich schließlich niederließ. Im Jahr 
1914 heiratete er, bald wurde ihm eine Tochter geboren und 
später auch ein Sohn. Bereits im Jahr 1913 hatte er für sich 
die Grafik entdeckt, und er vernichtete die bisherigen maleri-
schen Versuche und begann sich ausschließlich der Grafik zu 
widmen. Auf den Ausbruch des Ersten Weltkriegs reagierte 
er mit einer Reihe großformatiger Stiche mit symbolischen 
Antikriegsthemen. Er bringt in ihnen seine Überzeugung von 
der erneuernden Kraft der Natur und der Liebe zum Ausdruck, 
die als einzige die Unsterblichkeit des Menschengeschlechts 
sichere und ihm seinen Sinn gebe. Erotik und Sexualität 
in Kombination mit einem eigenartigen Humor blieben die 
charakteristischste Fassette von Fingestens Arbeit. Aus Anlass 
seiner Ausstellung in der Prager Galerie Ztichlá klika interpre-
tierte Jan Placák diese Position seiner Arbeit folgendermaßen: 
„… Fingesten geht an diese Werke aus der Distanz heran und 
häufig auch mit Verständnis. Er stellt die Liebe gegen den Tod, 
traurig und auch belustigt zeigt er auf, was den Menschen so 
alles im Kopf herumgeht, was die Welt eigentlich in Bewegung 
hält. Im Unterschied zu den Arbeiten seiner berühmten Ber-
liner Kollegen George Grosz und Otto Dix sind seine Arbeiten 
jedoch frei von Groll. (...) Bei dem selbstironischen Fingesten 
zeigt sich sehr gut der jüdische Sinn für Humor, das Verständ-
nis für die menschlichen Schwächen...“

Während des Ersten Weltkriegs wurde er Mitglied des Kunst-
vereins Neue Sezession, der im Jahr 1910 von Max Lieber-
mann gegründet wurde. Im Jahr 1917 wurde er zur Mitarbeit 
an der Zeitschrift Marsyas eingeladen, für die literarische 
Beiträge beispielsweise von Hugo von Hofmannsthal, Heinrich 
Mann, Hermann Hesse, Alfred Döblin, Ernst Weiss oder Stefan 
Zweig geliefert wurden und in der zum ersten Mal drei Erzäh-
lungen von Franz Kafka erschienen. Jede Nummer enthielt 
Originalstiche oder Lithografien von bedeutenden expressionis-
tischen Künstlern, Fingesten steuerte für die Zeitschrift sechs 
grafische Blätter bei. Im Jahr 1918 hatte machte er mit einer 
Ausstellung auf sich aufmerksam und der Kunstkritiker Paul 
Friedrich veröffentlichte im Jahr 1920 eine Monografie über 
sein grafisches Werk. In den darauf folgenden Jahren illustrier-
te er eine Reihe von Büchern und gab mehrere grafische Alben 
heraus (Aus den Spelunken Berlins, 10 Radierungen über das 
Thema Mütter). 1927 beginnt seine Zusammenarbeit mit der 
Zeitschrift Kunst der Zeit. Zeitschrift der Künstler-Selbsthilfe, 
für die er eine Reihe grafischer Porträts schuf, z. B. ein Porträt 
der Tänzerin Tatjana Barbakoff oder des Schriftstellers Lion 
Feuchtwanger. Um die Jahreswende 1927/1928 kehrte er wäh-
rend eines Spanienaufenthalts wieder zur Malerei zurück. Er 
schuf hier eine Reihe poetischer Gemälde mit ungewöhnlichen 
Farben und exotischer Atmosphäre. Nach der Machtübernahme 
der Nazis erhielt Finkelstein keine Aufträge für größere grafi-
sche Blätter mehr und er begann sich auf Exlibris und kleine 
Grafiken für private Sammler zu konzentrieren.
Während seine Frau mit der Tochter nach Südamerika emigrier-
te, plante Michel Fingesten mit seinem Sohn Ende 1935 nach 

Prag auszureisen. Diese Absicht ließ sich nicht verwirklichen 
und im Januar 1936 endeten sie schließlich in Mailand. Mit 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden auch in Italien 
antijüdische Gesetze eingeführt. Zum Glück war es ihm schon 
im Mai 1939 gelungen, seinen Sohn in die USA zu schicken. 
Am 9. Oktober 1940 wurde er festgenommen und als Jude im 
Lager Civitella del Tronto interniert. Hier konnte er sich noch 
seinem Schaffen widmen. Überwiegend aus dem Jahr 1941 
stammen seine letzten einfachen, mit Ölfarben gedruckten 
Holzschnitte. Ungefähr im November 1941 wurde er in das 
Lager Ferramonti-Tarsia in Kalabrien verlegt, wo das Leben be-
reits weit schwieriger war; darüber hinaus hatte Fingesten beim 
Transport den Koffer verloren, in dem sich das für ihn Wert-
vollste befand – die Werkzeuge und das Material zum künstleri-
schen Schaffen. Hier erkrankte er an Malaria, so dass er nicht 
fähig war zu schreiben oder gar zu zeichnen. Im September 
1943 wurde das Lager von den Engländern befreit. Michel 
Fingesten erlitt jedoch kurz danach einen Unfall und wurde ins 
Krankenhaus nach Cosenza verbracht. Durch die Wunde kam 
es zu einer Infektion, an der er am 8. Oktober 1943 verstarb.




