Foltýn, František
*9. června 1894 Stachy čp. 211, okr. Prachatice (dříve Stachov, okr. Sušice)
† 8. června 1976 Brno, čestný hrob na Ústředním hřbitově Brno, Vídeňská 96, část 25e/48.
malíř, česká meziválečná moderna 20. století, v Paříži 1931 spoluzaložil mezinárodní sdružení Abstraction-Création,
národní umělec.
Rodiče oddáni 7. ledna 1890 Stachy. Otec František Foltýn *5. 7. 1864, zedník Stachy čp. 211, syn Františka Foltýna
zedníka ze Stachů a Marie rodem Stachovy ze Stachů. Matka Marie *6. 3. 1862 Stachy, dc. Ferdinanda Salfettera mistra
zednického ve Stachách a Kateřiny roz. Voldřichové ze Stach čp. 211.
Malíř porcelánu, navštěvoval plzeňskou Školu uměleckých řemesel prof. Augustina Němejce.
V metropoli Čech pak od r. 1913 docházel do ateliéru profesorů Dítěte a Hofbauera (Uměleckoprůmyslová škola v Praze). Na začátku své tvorby si oblíbil iluzívní krajinomalbu. Výtvarné školení přerušila Velká válka. Z ruské fronty se vrátil s lehkým zraněním. Na čas se usadil v Košicích,
s malířskou paletou cestoval i na Podkarpatskou Rus. V letech 1924-1928 studoval v Paříži na
Académie Julienne a Académie Grande Chaumiére. Pod vlivem tamních přátel a kolegů v profesi,
zejména Štyrského a Toyen, se zvolna odklonil od výtvarného civilismu (motivy z městských periférií) k abstraktnímu vidění světa.

Jedna pařížská ulice. Olej 60 x 73 cm, Paříž 1925
V roce 1930 také vstoupil do skupiny Cercle et Carré, 1931 spoluzaložil mezinárodní sdružení Abstraction-Création.
Pařížskou epizodu v jeho životě i díle tak poznamenal expresionismus, kubismus a surrealismus. Po návratu do Brna
(1934) se ale ve své tvorbě od evropské i české moderny odvrátil. Přes výrazně levicové smýšlení (člen Komunistické
strany od r. 1923) jej nikterak neovlivnil ani nástup socialistického realismu padesátých let. Ve volném souznění
s přírodou, možná v úctě k jejím zákonům, maloval jen měkce barevné, lyrické nebo baladicky laděné krajiny. Foltýnovo
příjmení nese od r. 1977 ulice v Brně-Bystrci, poblíž se nachází i žulový pomník s jeho bronzovou bustou ( 1981).
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Foltýnův obraz z doby pařížského pobytu nazvaný Kompozice,
1927 (olej, plátno, 92 x 65 cm) byl publikován v katalogu výstavy Internationale Sprachen der Kunst, Nürnberg 2000, s. 69,
obr. 22. V jarní aukci Galerie Pictura, Palác Žofín v Praze (květen 2011) byla jeho vyvolávací cena 3.5 milionu, odhadní 5
milionů Kč. Vpravo je reprodukce o rok mladšího dílka (Kompozice, 1928) a starší obraz s názvem Mukačevo (1922).
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