Antinis Robertas
Gimė 1898 12 03 Kaldabrunoje (Latvija), mirė 1981 11 20 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Dailininkas
skulptorius
1921-1922 mokėsi Piešimo kursuose Kaune, 1922-1927 Kauno meno mokykloje, 1928-1933 m. studijavo
Dekoratyvinės dailės mokykloje ir Juliano akademijoje Paryžiuje. 1933-1940 mokytojavo Tauragėje, Kaune, 19401951 dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Parodose dalyvavo nuo 1933 m. Monumentalūs,
lakoniškų formų 3-4 dešimtmečio paminklai: „Motina" Širvintose (1927, atstatytas 1991), „Laisvės" paminklai
Kretingoje, Biržuose (nugriauti sov. valdžios, atstatyti 1990), Rokiškyje (1931). Reikšmingiausi kūriniai:
dekoratyvinės skulptūros „Eglė žalčių karalienė" (1958), „Kanklininkas" (1968), „Kova" (1970), „Bičiulystė" (1981),
„Ateitis" (1969) ir kt., jos yra dvejopos, vienos kompaktiškų, monumentalių formų, kitos ažūrinės, dinamiškos.
Parengė memorialinių paminklų projektų: Salaspilio (1963), Kauno IX forto (1970), sukūrė kamerinių skulptūrų,
portretų. 1977 m. Kaune, prie Menininkų namų, įrengtas tėvo ir sūnaus Antinių skulptūrų skveras. 1988 12 02
Kaune prie Laisvės al. Nr. 48 namo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1944–1972 m. gyveno LTSR liaudies
dailininkas, skulptorius Robertas Antinis" (skulpt. Robertas Antinis jaun.). 1988 m. ryšių ministerija skulptoriaus
garbei išleido meninį ženklintą pašto voką, kurio kompozicijoje – dailininko L. Zaicevo sukurtas R. Antinio portretas
vienos garsios skulptūros fone, su atminimo tekstu rusų ir lietuvių kalbomis. 1969 m. skulptorius apdovanotas
LSSR valstybine premija, o 1973 m. jam suteiktas Lietuvos liaudies dailininko vardas.
Knygos
R. Antinis = Р. Антинис. - [S. l. : s.n., s.a. (Vilnius] : "Vaizdas"). - 1 lankstinys (8 p.) : iliustr. - Pilna antr.: Robertas
Antinis. - Kt. pilna antr.: РобертасАнтинис. - Gretut. tekstas liet., rus. - Tiražas 200 *egz.+
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Lietuvos TSR dailininkų sąjungos Kauno skyrius, Kauno valstybinis M.K. Čiurlionio v. dailės muziejus. - Viršelio
antr.: Katalogas
Robertas Antinis, 1898-1981 : jubiliejinės parodos katalogas / sudarytoja ir įžangos autorė G. Jankevičiūtė ;
fotografijos Gintauto Trimako. - *Vilnius : Lietuvos dailės parodų direkcija, 1991] (Vilnius : Viltis). - 62, [2] p. :
iliustr. - Gretut. tekstas angl.
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