JAN TICHÝ
Jan Tichý patří ke generaci, která se začala prosazovat koncem osmdesátých a počátkem devadesátých let. Její tvorba se v souvislosti s narůstající
uměleckou svobodou rozvíjela mnoha směry.
Někteří se drželi tradičních hodnot a klasických
technických postupů, jiní dávali přednost nejrůznějším experimentům. Jan Tichý si dokázal vytvořit vlastní svět. Okruh jeho témat je poměrně široký. Inspiruje se tajemnem nekonečného
kosmického prostoru, nevyčerpatelným bohatstvím
přírody a krajiny i pokrokem technické civilizace.
Pro jeho projev je příznačná uměřenost a střídmost,
smysl pro harmonickou barevnost a vyváženou
obrazovou skladbu.

Jan Tichý
Narozen 11. února 1962 v Kolíně.
Studia:

• 1977–1981 Gymnázium v Kolíně • 1983–1989
Akademie výtvarných umění (AVU), Praha (profesor
Jiroudek a docent Karmazín)
Ceny:

• 1986, 1988 Čestné uznání AVU • 1987, 1989
Ateliérová cena AVU • 1993 Cena Masarykovy
akademie výtvarných umění • 2002 Ocenění nejvyšší kvality – Středoevropské bienále kresby

Dílo Jana Tichého vyrůstá z odkazu tradic, ale
i objevů avantgardních proudů. Zároveň se inspiruje současným životem. Navazuje na bohatě rozvětvenou českou krajinářskou školu představovanou řadou osobností od Mařáka přes Rabase až
k Johnovi, Čepelákovi a Rannému. Vychází také
z objevů dnes již legendární skupiny 42, která přinesla nový pohled na svět a především městský
život. Promítá se do něj bohatá představivost, která se rozvíjí neustálým pozorováním proměn přírody i našeho prostředí.
Jan Tichý se intenzivně zabývá také kresbou, v níž
si ověřuje nosnost určitých představ a zkouší jejich
možnosti. Kreslí na papír nebo na sololitové desky, jejichž povrch rozrývá a tak vnáší do syrového
projevu napětí. Velkoryse ztvárněné kresby rozměrných formátů patří k nejpůsobivějším
a nepřesvědčivějším součástem umělcova díla, které doplňuje také řada půvabných barevných litografií a keramika s jeho oblíbenými motivy.
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kotných proměn současného světa i citlivým vnímáním přírody. Řídí se svým vlastním řádem, který vychází z poznání odkazu minulých generací
i touhy po přímém poznání skutečnosti.
Jiří Machalický

Tvorba Jana Tichého se vyvíjí přirozeně bez
náhlých zvratů. Obohacuje se pozorováním pře-
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