ANTONÍN VOJTEK
Malíř a grafik

Antonín
Vojtek
Narozen 10. 1. 1934
Žije a pracuje v Břeclavi. Je absolventem
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno.
Věnuje se malbě, kresbě, grafice, ilustracím.

Každá úvaha o Vojtkovi musí vycházet z toho, že máme co do činění s básníkem. Na počátku je básník. Je to banální zjištění, ale kladu je na začátek, aby bylo jasné, o čem je řeč: že totiž jeho poetičnost, jeho metafory, jeho vidění jihomoravské (přesněji pálavské) skutečnosti – že to není jen něco umělého, něco navíc, něco zvenčí dodaného, že to není jenom věc žánru, rozmaru a osobních zálib, že tu
jde o něco hlubšího, o sám postoj ke světu, o možnou existenci na něm. Všudypřítomná tajemnost pravěku mu diktuje malířský postoj ke krajině, ve které žije.
Onen jedinečný konflikt realismu a irealismu, jímž je v jemných nuancích celá tvorba Antonína Vojtka,
vyvolal stav oscilace reálnem, ireálnem a nadreálnem, v němž zevní, známá, zrakem viditelná realita,
současně kladená i popíraná, stane se zázrakem, stane se čímsi, co řečeno Šaldovým slovem, je za
zrakem. Nejde o symboly, jde o realitu vídanou a je lhostejné, spatřil-li ji malíř ve snu, vyčetl-li ji z knih
nebo skutečně potkal. My jsme pozváni jen k poslednímu dějství celé hry, k poslednímu dějství úsilí,
jehož skrytý průběh nám dává tušit, kde umělcovy dotyky hledají pevninu.
Básnivost a touha po harmonii tvoří z jeho obrazů svět, kam vkročíte-li, zůstanete jeho zajatcem. Není
to přitom svět nijak naparáděný pro získání diváka; vše je tu vydobyto vážností a úsilím, které by mohlo být vzorem přesné a zralé malířské práce. Antonín Vojtek rozdává svou duši okukujícím. A věří, že
nejsou neužiteční blázni…
Vilém Stránský

JMELÍ NA POHANSKU, 1999, 80 x 65 cm

KVAKOŠI NA DYJI, 2002, 65 x 50 cm

KRAJ POD PÁLAVOU, 2000, 75 x 60 cm

Samostatné výstavy:

v celé České republice, okolo 150 výstav. V zahraničí: v Německu, Rakousku,
Skotsku, Itálii, Řecku. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a soukromých
sbírkách téměř v padesáti zemích světa. Ilustroval řadu knih.

Obrazy Antonína Vojtka jsou vystaveny:

Galerii 99, ul. Slovácká, Břeclav • Galerii Antonína Vojtka – stálá
expozice – ul. J. Moláka, Břeclav • Galerie v obci Živogošče,
nedaleko Makarské, Chorvatsko

