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LAUDATIO WOLFGANG BAUMÜLLER

Wolfgang Baumüller se narodil 22. května 1954 v Kollerschlagu. Jeho rodiče vlastnili obchod se
smíšeným zbožím a jeho otec se zabýval kromě toho sochařstvím. Po absolvování základního
vzdělání studoval v Linci na obchodní akademii a poté byl zaměstnán v obchodě svých rodičů
v Kollerschlagu. Se svou manželkou Marií Höfler vychovali 4 děti. V letech 1983-85 se již zabýval
plánováním a přípravami pro WERKSTATT KOLLERSCHLAG. Od jejího založení v roce 1985 až do
roku 2008 zastával funkci ekonomického vedoucího. 2010 založil kulturní spolek GRENZGÄNGER a
v roce 2014 GRANITSPLITTER.
První kontakty s uměleckým světem zažil díky svému bratru Heinzovi, který studoval v Linci a
Düsseldorfu a domů přiváděl své přátele z uměleckých kruhů, se kterými se velmi často diskutovalo o
umění. A tak se stalo, že současně s uzavřením rodinné firmy se smíšeným zbožím, založili tři bratři
Baumüllerové vlastní firmu s názvem WERKSTATT KOLLERSCHLAG. V roce 1986 se konala první
vernisáž, na jejíž pozvánce byl výmluvný titul „Wir beginnen mit Beuys,…“ (Začneme s Beuysem,…),
čímž nasadili laťku vysoké kvality. Následovalo mnoho dalších vernisáží a výstav s mezinárodní účastí
jak umělců tak i návštěvníků. Základní myšlenkou bylo přivést do Kollerschlagu významné umělce a
umožnit místním řemeslníkům realizaci a podíl na jejich uměleckých dílech a projektech.
Od roku 2008 zasedá Wolfgang Baumüller také jako porotce v různých uměleckých soutěžích a jako
vedoucí projektů např. Landesgartenschau v Aigen-Schlägl. Ve spolcích GRENZGÄNGER a
GRANITSPLITTER se stále zasazuje o realizaci projektů, které sbližují lidi, velmi často i za účasti
publika.
Wolfgang Baumüller je velmi mírumilovný a tolerantní člověk, který nikdy nestaví svůj názor do
popředí a dokáže druhým naslouchat. Je to člověk, který se snaží pomoci lidem a dokáže se zasadit o
dobrou věc, což není v dnešní době lehké a moc často už se nevidí.
Wolfgang Baumüller a jeho významná, záslužná kulturní činnost bude dnes oceněna cenou St.-AnnaPreis, tato zvlněná bronzová skulptura sochaře Erwina Reitera z Julbachu nechť mu připomíná vlny,
které svou činností dal do pohybu.
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