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akademický malíø

Karel Fojtù
Obrazy z Bretagne a Provence

V souèasné dobì Karel Fojtù tvoøí ve svém atelieru
v Praze 1 s inspirujícím výhledem na støechy praských
domù, Hradèany a Petøín.
tel : +420 728 379 890

karel-fojtu.webnode.cz

zahájení 1. kvìtna 2019 ve 14 hodin

Trio Eleny Sonenshine zahraje slavné jazzové evergreeny

1.kvìtna - 25. èervna 2019

V procesu stálého výtvarného hledání objevuje kraj, který kdysi inspiroval Cézanna,
Gogha, našeho Otakara Kubína a další. Snaí se pochopit tuto krajinu v jejím
skladebním øádu, syté a záøivé barevnosti a dospívá a k aktuálnímu proudu
abstrakce. Bìhem èasu nabývají jeho malby hlubšího meditativního charakteru, i
kdy pro svou tvorbu stále nachází podnìty v pøírodì.
akademický malíø Karel Fojtù
narozen 11. kvìtna 1939

Ve výtvarném vzdìlání absolvoval nejprve støední UMPRUM školu v Uherském
Hradišti a to v letech 1954 - 1958 . Následovalo studium na Vysoké škole umìleckoprùmyslové v Praze v letech 1958 - 1964. Po celou dobu studia byl Karel Fojtù
pedagogicky veden profesorem Aloisem Fišárkem. Ještì za doby jeho studií vznikly
realizace návrhù pro architekturu, jako jsou napøíklad: mozaika telefonistky na poštì
v Uherském Hradišti, nebo opona pro kulturní dùm v Ostrovì nad Ohøí. V dobì jeho
prezenèní vojenské sluby vznikla také opona pro vojenský útvar o úctyhodných
rozmìrech 10 x 4 m .
Vedle tzv. uité tvorby má za sebou Karel Fojtù i rozsáhlou volnou malíøskou tvorbu,
kterou prezentoval veøejnosti na samostatných i spoleèných výstavách. Z mozaiky
tìchto výstav je moné pøipomenout nìkolik výstav v rodišti umìlce tj. ve Valašských
Kloboukách, zúèastòoval se všech Salonù výtvarných umìlcù v Praze, uspoøádal
výstavu obrazù v prostorách restaurace Stavovského divadla v Praze. Dále to byla
výstava na hradì v Týnci nad Sázavou, v roce 2000 uskuteènil výstavu v budovì
Poslanecké snìmovny a výstavu v prostorách vinárny Scarabeus v Praze 7. V roce
2009 se uskuteènila výstava v prostorách ZŠ Barrandov, pøi pøíleitosti kulatého
ivotního jubilea. Další výstavou byla v roce 2014 v Galerii zámku Kladno výstava
pod názvem Paris - Prague spolu s francouzskými umìlci a naposledy výstava v
prostorách Vrtbovské zahrady v roce 2016.
90. léta znamenala pro Karla Fojtù naprostý návrat k malbì. Vydává se do jiní
Francie - Provence a na západ do Bretagne, které køíem kráem se svými pøáteli
procestoval, aby zde našel motivy, ve kterých by se s k u t e è n ì r e a l i zo v a l .

Nezastupitelné místo v prezentaci tvorby Karla Fojtù mají i jeho výstavy v zahranièí,
kdy zøejmì nejvìtší dùleitost lze spatøovat v uskuteènìných výstavách ve Francii a
to v místech, kde malíø hledá i námìty své krajináøské produkce - zejména v
Bretagni a v Provence. Karel Fojtù tu vystavoval v galerii Mme Boxberger v Nant a
také v Moulin Cézanne v Tholonet u Aix en Provence. Rád rovnì vzpomíná na výstavy
svých obrazù na Slovenskuv Hlohovci v rámci malíøského sympozia a dále výstavy v
roce 2005 v Piešanech v prostorách Balneologického muzea.
Ve své tvorbì si Karel Fojtù vybudoval svébytný styl malby, pøíznaèný poetickou
stylizací krajináøských motivù. Vedle olejù èasto vyuívá techniky pastelù, a neváhal
ani experimentovat s technikou tzv. monotypù.
Místo akademického malíøe Karla Fojtù v èeském výtvarném umìní 2. poloviny 20.
století a souèasnosti èeká ještì na své hlubší zhodnocení a zaøazení. Jeho volná
malíøská tvorba si však zajistila svými hodnotami uznání zejména milovníkù a znalcù
krajináøské tvorby, vycházející z domácí tradice a vyuívající i evropské trendy
realistického smìru.

