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František Tichý nepatřil nikdy k širším hnutím a školám' jejichŽ tvůrči problémy

byly řešeny generačními skupinanti. Jeho dílo je dílem umělce, kteý šel sám. Je dílem

jedné z nemnoha osobností českého malířství, které hledaly v PařiŽi na vlastní vrub.

na vlastní nebezpečí. na vlastní zodpovědnost. TěŽké a tvrdé okolnosti způsobily,

Žejeho etika je revoltující etikou prokletého básníka. opravdu byl zjejich rodu. Z rodu

Baudelairova, jehoŽ tvář několikrát evokoval, Rimbaudova, k jehoŽ opilému korábu

nakreslil tak čistý výtvamý doprovod' Mallarméova. jehoŽ symbol labuti se stal

Tichénru právě ve smyslu autora sonetu Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui

synonynrem ticha. Dal českénru malířství, co nlu dlouho chyběIo; obohatil je o zce|a

zvláštní rozměr. Jelro generaci jistým způsobem charakterizuje touha uspořádat

současný světjinak a sny,.o svobodě ducha'. a o,'svobodném lidství..měnit v konkrétní

skutečnost. Své ntládí, nejvnímavějši a nejcitlivější léta, proŽívali v období války

l9l4- l9 l8. byl i  ot řeseni vším tím. co př ináší válka. a sbl iŽovala je společná chut '

ke svobodnému Životu, vitalisrnus myšlenky. Domnívali se, Že musí bojovat proti

strůjcůnr všeho utrperrí, jež zachváti|o Evropu, i proti filozofii a uměleckým názorům'

vyvolávajícím jen idylickou náladovost' sentimentalitu, zakývající mnohdy pouhou

myšlenkovou pohodlnost.

Frarrtišek Tichý se narodil 24. března 189ó v Praze na Smíchově A|Žbětě

a Aloisu Tichým. Byl dítětem praŽské periférie, obklopeným prostředínr nehýčkajícím.

drsným, deprimujícím, vedle staršího bratra Václava a sestry Antonie, kterou těŽké

onemocnětrí v dětství zbavilo zraku. Miloval ale své rodiče - ještě jako dvacetiletý

o nich vŽdy hovořil s prostou a uctivou něhou. Tatínek byl vyučený bednář' jehoŽ

donutily Životní okolnosti někoIikrát ke znlěně zaměstnání.

Ve čtmácti letech se František Tichý šel učit řemeslu tiskaře u Koppeho, kteryi

byl zároveň jeho prvním učitelem kresby. Ve smíchovské pokračovací škole si učitelé



všinrli jeho nadání a učili jej kreslení. V osmnácti letech stál František Tichý na prahu

Života právě v okamŽiku' kdy začala světová válka. ÚČasti v ní byl sice tršetřen. alejeho

starší bratr Václav se vrátil z fronty po těŽkých zraněních s amputacemi nohou,

František Tichý se octtá bez zaměstnání ntezi propuštěnými zanrěstnanci. Tehdý

z.ač,íná v jeho Životě nebezpeČná mezihra' ve válečných letech jde z ptovtzorta

do provizor ia. Mladý adept unlění'  kres|íci  už v letech l9 l5 a l9 lít pod vl ivenr

Naskovým. se přihlásil na podzinr roku l 9l 7 na Akadentii výtvamých untění' Nikd1.

však nebyl vzomýnr posluchačem, akademie mu v ničem nevyhovovala a opust i l j i ještě

před absolutoriem.

V těchto |etech před odchodenl do PařiŽe v roce 1930 byla šíře jeho zájmti.

činnost a výtvamá práce značná i úspěšná' Především je to jeho práce v oblasti

scénografie. která je povaŽována za velmi dťrleŽitou v souvis|osti s |omrací jelro

výtvamého světa, v něnrŽ velmi často donrinují právě prvky, z nichŽ se skládá divadlo

nebo jsou jeho neodnryslitelnou součástí. Působil téŽ jako kniŽní grafik' nelze

opontiIrout anr kresby pro děti. Ve svém ntalířském díle v té dobč se zabývá pol1réty.

kde významné nlisto zaujírrrá námět matky. Vývojově tínl nejzál,aŽnějŠínr' co kronrě

podobizen ve dvacátých ]etech vzrriklo. jsou obrazy Z prostředí cirkusu. Sr.ět nlanéŽí.

klaunů, hrazdařfr a krasojezdkyň neobjeviI aŽ v Marseille či v paříŽském cirku Médrarro,

ale nesl jej v sobě uŽ od svého dětství' Všechno v té době však teprve zrálo. Telidy -

uprostřed Žir,ota, pIrr vnitřní nespokojenosti' která přesahovaIa do nespokojenosti

nad prací' jej zača| lákat široký svět. od Iistopadu |930 začíná vclká paříŽská kapitola

jeho Žlr 'ota a tvorby'

Do Francie odjíŽdi doprovázen Marii Hráskou, svou budoucí Ženou. NeŽ přrjel

do PaříŽe, prošel důleŽitým intemezzen]. třenli měsíci pobytu v Marseille' Sem patří

také prosté a radostrré setkání S českými cirkusovými artisty z cirkusu Plnderova. Zde

sn]ěl' tentokrát ve ve|ké blízkosti. sledovat a poznávat Životni rylnlus artislů. nesnadnost

a rizika výcr'iku' mnohahodinovou tvrdou práci. V cirkusu r'šak Ticlrý rremalor,a|:

to nejdůleŽitější, co v Marseille namaloval' bylo někoIik krajinářských studií.

Y PaÍižl se objevuje jiŽ bez prostředkťr, avšak chce znovu ntalovat a je rozhodnut

svobodu pro svou práci vykupovat i nesnázenri člověka. který si vydělává jenonr

příleŽitostnou prací. V Clichy, na okraji PaříŽe' měl blízko k ubohýnr koloniím barákťr.



kde v obydlích. postavených doslova z trosek. Ži|y trosky |idských existencí. Byl to však

prár,ě tento Život na dně, kteým Tichý asi potřeboval projít, aby se dostal na cestu

do h1ubin lidské existence' jak ji v různých snrěrech hIedalo celé modemí umění' Toto

jsou také orry Tichého ,,ponuré krajiny, kouty a periférie velkonrěsta, plné zakletých

tajenlství a tíŽivých lidských osudů... Druhou skupinu paříŽskýclr obrazů tvoří cyklus

r'edut z r'nitiního l]lěSta' Je to jiná PaříŽ - udrŽovaná. pěstěná a pťtvabná v rannínr

a dopolednínl s\'ětle. Běhenr prvníc|r dvou paříŽských let tvorba Tichého rychle

dozrávala a přinášela uŽ první mistrovská di|a (ZeIený clown. Capriccio. Balance\.

V té době je také utvářen - jaksi zpětrrě - i donrovem. UdrŽtrje korespondenci s přáteli

z rnládi' s ]idnli z oblasti kultury' s umělci své generace' Je kritický k Praze zrovna tak

jako k PaříŽi '  je kr i t ický předevšírrr k sobě sanlénru'

Klaurri z paříŽskýcll |et Františka Tichého uŽ nejsou šašci českých cirkusťr, je to

typ docela jiný, klaun rrrelancholický. podobný spíš kultivovanénru pierotovi'

Pod drobnou čepičkou, pod ryšavor"r nebo Šarlatovou parukou není nikdy úsnrěv,

ale stesk. jistě uŽ stopa, náZl]ak těŽkonryslrrosti. V tvářích klaunťl však nikde

nena]ezi,lct-ne autoportrétllí rysy' Klaurri stojí netečně l, nranéŽi. zdraví publikunr.

balanctr.1i s talíři' s nlíčem na nose. hrají na nlandolinu, zpívají, v do]ce far nierrte leŽí

na divanech. Toto ténra se posléze Stane jednín] z nikdy neukončených a deÍinitivně

ner.rzavřerrýclr dě|.

V letech l93I-1932 vytvořil František Tichý skupinu kreseb a obrazů s náměty

toreadorLi a býčích zápasů. které patří k jeho nejkrásnějším dílťrm. Tvář zápasníka

s býky opět vyjadřuje sn]utek. vratkou lásku i rychlé opovrŽení davťt' rub slávy, vloŽený

do jedné |yziognonlie (Torero, 1931).

V roce l933 vytvoří František Tichý první obraz ze série dalších na nánrět R. L.

Stcr,ensona Lod, nrtvých. Zde se jako dťlleŽitá složka jeho díla zvláště projevila

inraginace, jejíŽ cíle se u Františka Tichého dotýkají problému spojování konkrétní

skutečnosti se snol'ými vidinanli' Nyní' kdy úroveň a napětí tvorby neustále stoupá

a zesiIuje se' vzniká dalŠí ce]istvá skupina obrazťr' z nichŽ alespoň některé z nich se

zcela nepochybrrě posouvají. nejenom exot ickým námětem a obsalrem, a|e předevšim

výtr,amou evokačrrí hodnotott a zcela minrořádnou kttlturou invenční' konrpozičrrí,

barer'nou - do sorrvislostí evlopské nralbv. To isou Bilí černoši z let l931-193ó.



V jejich definitivní podobě z roku l936 Z ten]né stínohry početných postar, vystupují

hrozil,é masky; jejich děs na rozdíl od tVáří Z Lodi mrtvých, znctvořených snlrtí. k nám

nrluví z hlubin času, dálek a kultr.rr řečí neznátrrýclr magických rituálů..'

Dénonický svět přechází v tomto období tr,orby i do děl inspirovaných PařiŽí.

dokonce tim. co patří k největším půvabůnr tohoto města. obraz Terasa kavdrny z' roktt

l936 přes patmý posun vnitřní kvality patři právě do těclrto souvislosti' I kdyŽ PaÍiŽ

tehdy Ži|a unrě|ecky ve znantení surrealisnrlt a Tichý se nenrolr| vyhnout této atnrosféře'

byl jako umě|ec l, podstatě povahy konzervati\'ní a jelro konlpozice nelzc posltzovat

měřítky surrealiSmu.

V roce l935 se vrací do Prahy, kde znovu nalézá své staré přáte|c. Po ce|ých pět

let pobytu v PaříŽi nla|oval Františck Tichý tváře jen jako typy. tváře masky a tváře

syrnboly. nikoli jako analýzr.r individtrální |yziognonrie - s výjinrkou snad dvou či tří

portrétnícIr kreseb. V roce l936 vzniká prr'ni z nové řady portrétír. které nadá|e pujdou

dílem téntěř aŽ do konce. Je to podobizna Josefa Sudka. jedno z nristrovských dčl.

první z trojice Srrdkových podobizerr. Vztalr rrra|íře a modelu je tak hluboký' osobní

sepětí' porozunrění úplné a bezprostředrrí . r'četně naprostó toIerance portrétor'aného

- Žc nad touto r,zájenlnou dťrr,ěrou nluŽc i.znikrrout jedna z nejpozoruhodnčj ších

portrétnich analýz čcského nralířstr,í' lrrtenzity .je dosahováno studií velnri rcáIných

a nclitostně viděných l.yziognonrických rysťr. coŽ připominá Toulouse-Laulreca' Portrétťr

z let třicátých aŽ do let drulré svělové r,á|ky je jen někoIik. jcdnou z nejkrásnčjŠich

podobizerr z roku |942 je podobizna Antonína Venery'

V roce 1936 patří Frant išek Tichý zcela jednoznačně do okruhu Unrě|ecké

besedy. Na členské výstar'ě v dubtru mu byla jako prvnímu udělena nově usta\'ená cena

Untě|ecké besedy. Ještě télroŽ roku však dochází k roz.trŽ,ce a Tichý pak r'ystar.uje

na člcnské expozici Spolku výtvamých r.rnrč|cu Mánes.

V roce l938 zahajLrje drobná kresba Milosrrlný sannritátt dlouhou řadu děl.

je.;ichŽ nánrčt Starého i Nor'ého zákorra určuje tvorbu aŽ do roku l949. Dí]a Františka

Tichého s ten]atikou Pisnra jsou synrboly Života doby' Iet druhé svčtor'é r'á|ky. která

skýtala dost tragických podnětťl. aby se citlir'ý unělec obrátiI k této tematicc. kdyŽ t|ak

okolností nru nedovol iI  vys|or ' i t  se přínlo '  V širokém rozpětí let l938 aŽ l949 vznikaly



r'(lzné rea|izace námětu, námět Zvěstování, celá řada varianÍ pašijových témat, několik

podobizen tváře Jana Křtitele.

V letech |936 aŽ 1949 se František Tichý věnuje i dalšímu tematickénru okruhu,

a to je conrnredie dell'arte, Znovu se objevu.je téma harlekýna. V roce l944 vzniká SIepý

harlekýn, jeden z vrcholů jeho tvorby, obraz, jenŽ překračuje hranice českého umění.

Léta l939 aŽ |942 jsou rovněŽ obdobím ilustračních cyklů' Vznikly tři proslulé

iIustračrrí cykly: ke Stevensonor,u Podivnénu případu doktora Jekylla a pana Hyda,

k Rontanetůn Jakuba Arbesa a posléze k Příběhůn Dona Quijota. Jeho schopnosti

vrrtuózně ovládat grafické techniky přispě|y také k tomu, Že byl po válce v roce l94ó

jmenován profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho otevřený postoj

proti násilnickému komurristickétrru reŽinlu a jeho dogmatickým metodám však

zpťtsobi|. Že byl po pěti letech velice úspěšného působení Z této funkce odvolán a nadále

ntu byla znenroŽtiována významnější činnost. Výrazem těŽké Vnitřní krize jsou obrazy

oběšených harlekýnů z let |948 a l949, tragické finále. pos|ední velké téma Františka

Tichého.

Po roce 1950 pokračuje ještě řada podobizen portrétem pťi|ele Fra,,tiška

Chochol1,, poslední podobizny j sou j iŽ a|e jen náznaky '

Grafikou se začal Tichý soustavněji z'abývat až od počátku čtyřicátých let

a grafika se stala nakonec jediným zdrojem obŽivy. kdyŽ nru jiné uplatnění bylo

znemoŽtrěno. Duševní otřes a zhoubná nemoc jej však od dubna roku l959 aŽ do smrti

úp|ně vyřadily z práce, což způsobilo, Že zemřel v naprosté chudobě.

Zača|y se objevovat těŽké nervové indispozice. vracejí se depresivní stavy.

ZemÍe] 7 . října .l 96l . Z unrělcovy tváře' sesuté ulrpením' nemohla být sňata posnrrtná

nraska.


