
Stěžejní linií tvorby malíře, grafika a ilustrátora Františka Tichého 
(1896–1961) byla práce s lidským tělem. Přestože se umělec věnoval 
i zátiším a krajinářských motivům, postava pro něj představovala hlav-
ní nástroj pro vyjádření obsahu většinou existenciální povahy. Promítal 
se jak do Tichého podobizen včetně autoportrétů, tak do figur z prostře-
dí cirkusu, varieté, exotických oblastí nebo commedia delľarte.
V dlouhé řadě Tichého figurálních výjevů, zahrnujících i náboženská 
témata či postavu Paganiniho, lze sledovat několik obecnějších tenden-
cí. Práce Tichého vždy upoutávaly pozornost formálním provedením, 
v případě figur pak zejména originálním užitím kresebné zkratky, 
„která se uplatňuje nejen zestručněním formy, ale i psychologickým 
stažením motivu do jakéhosi samoznaku“, jak to výstižně popsal autor 
první umělcovy monografie Vojtěch Volavka.1 Tato zkratka neměla 
povahu mechanické manýry: Tichý neustále hledal nové možnosti 
výtvarného vyjádření figury, často výrazně deformované až na hranici 
rozpoznatelnosti. Zjednodušení mělo charakter zhuštění a maximální 
koncentrace. Miroslav Míčko v tomto ohledu dokonce tvrdil, že je třeba 
umělcovy kresby „hodnotit podle soustředění, podle atmosférického 
tlaku na čtverečný centimetr“.2 Zároveň uvedl, že zjednodušení po-
stupuje u Tichého vždy „směrem k expresivnímu zdůraznění, k výraz-
nější charakteristice, která svou zkratkovitou zhuštěností má mnohdy 
blízko ke karikatuře“.3 Umělcova kresba tak byla v pojetí Míčka nejen 
prostředkem zachycení tvarů, pohybu, světla a vnější atmosféry, ale 
především vyjádřením psychických stavů, vnitřního charakteru postav. 
Později tento názor zastávali i další interpreti Tichého díla.4 
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S Tichého specifickou kresbou se bezprostředně pojí otázka mistrov-
ství, či přímo jakéhosi kouzelnictví a virtuozity – vlastností, které 
u něho spatřovala řada autorů. Zároveň je přímo vztahovali k umělco-
vým motivům. Básník Karel Konrád tak například metaforicky hovo-
řil o proměně malířova rydla „v smyčec virtuosův“,5 čímž poukazoval 
na spřízněnost s legendárním houslistou Paganinim, který vstupuje 
do tvorby Tichého v roce 1941. Tichého fascinovala nejen legenda 
o Paganiniho sebeobětování a jeho mesiášské úloze, ale zejména mi-
strovská technika, pro mnohé současníky neuvěřitelná, s nadsázkou 
vysvětlovaná spolčením hudebníka s ďáblem.
Prvky mistrovství Tichý oceňoval i u artistů, snad vůbec nejčastějšího 
námětu jeho tvorby. S těmito postavami se do jisté míry identifikoval: 
„Jsem zaujat vždy dokonalostí a nikoli primitivismem práce. Jako ar-
tista ovládne tisíckrát opakovaným úkonem určitý cvik, i já bych měl 
rád nejdříve jistotu v samotné kresbě.“6 Nebylo to však úplné ztotož-
nění, jako spíše vědomí podobnosti obou tvůrčích procesů.
Jelikož Tichý byl svým psychickým založením komplikovanou, do jisté 
míry rozpolcenou osobností, není překvapující, že výsledek jeho úsilí 
byl oproti cirkusovým a varietním umělcům většinou dvojznačný. 
Tichý málokdy charakterizoval své figury tak, aby bylo možno přesně 
popsat jejich emoci. Oblíbená pro něj byla naopak práce s polaritou, 
s nejednoznačností gest a výrazů, s rušením hranic mezi realitou 
a fantazií, radostí a smutkem, vážností a výsměchem, životem a smrtí. 
Výraz Tichého klaunů i jiných figur osciluje – slovy Jiřího Kotalíka – 
„mezi groteskním pošklebkem a temnou, až bolestnou tragikou“.7 

K posílení tohoto obsahu Tichý volil specifický způsob prezentace 
jednotlivých postav. Jejich konání není uzavřeno do sebe, ale je vy-
stavováno na odiv. Lidská těla se exhibují a divák je s touto exhibicí 
přímo konfrontován. Postavy útočí na jeho smysly a symbolicky 
se vztahují k jeho vlastní pozici v reálném světě. Kdybychom pro 
postižení tohoto způsobu zobrazení použili klasifikaci amerického 
historika umění Michaela Frieda, založenou na polaritě absorpčního 
a teatrálního modu reprezentace,8 Tichý by jednoznačně zastupoval 
teatrální pól.
Exhibici jednotlivých postav Tichý ve více případech umocnil prvky 
erotiky a sexuality, místy přecházejícími až do pornografie. Harlekýn na 
grafice Commedia delľarte II mává práskačkou a má přitom ztopořený 
penis. Fantom, považovaný za karikaturu Hitlera,9 drží v ruce ruko-
věť meče, z níž visí dva ženské prsy. Dekadentní motivy jsou přítomny 
i v Tichého figurách, které mají úzký vztah k tzv. grotesknímu tělu, 
uplatňujícímu se v lidové karnevalové kultuře středověku a renesance. 
Groteskní tělo obrací symbolicky svět naruby a projevuje se mimo jiné 
tím, že otevírá okolnímu světu své útroby včetně anální sféry.10 V Ti-
chého karikaturně stylizované kresbě hadího muže z konce dvacátých 
let je obsažen skatologický motiv a poukaz na anální oblast je latentně 
přítomen i v pozdějších variantách této figury.11 
Na jedné straně se tedy Tichý úzce přimyká stejně jako dobová avantgar-
da k „lidové“, populární kultuře, zastoupené cirkusem, varieté a žánrem 
commedia delľarte, na straně druhé ale zpracovává tyto náměty 
s vysokou mírou artistnosti a důrazem na precizní technické provedení. 
Při vší radikalitě Tichého projevu a jeho výrazně fantazijním pojetí, 
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František Tichý se narodil 25. března 1896 v Praze. Vyučil se 
litografem. V letech 1917–1923 studoval malbu na pražské AVU. Od 
roku 1921 spolupracoval jako scénograf se Švandovým divadlem. 
Krátce poté začal vytvářet satirické a humoristické kresby pro 
časopis Kopřivy. Koncem dvacátých let přispíval do Trnu a působil 
jako grafik a kreslíř čtrnáctideníku Eva. Prosadil se i jako ilustrátor 
a grafický úpravce v nakladatelstvích Melantrich a Družstevní 
práce. V roce 1930 odjel do Marseille a odtud do Paříže, kde 
pobýval do roku 1935. Francouzské umění ovlivnilo jeho 
malířskou i kreslířskou tvorbu. Tichého první samostatná výstava 
proběhla v roce 1934 v Krásné jizbě DP v Praze. Tichý byl členem 
Umělecké besedy a od roku 1936 SVU Mánes. Během 2. světové 
války uspořádal několik samostatných výstav a vytvořil své 
nejpopulárnější ilustrace (Cirkus Humberto, Příběhy Robinsona 
Crusoe). Po skončení války se stal profesorem pražské UMPRUM. 
Jeho ateliér byl z politických důvodů zrušen v roce 1949. V roce 
1961 obdržel titul zasloužilý umělec. František Tichý zemřel v Praze 
7. října 1961.

zpřítomňujícím „neviditelné, tajemné, nevýslovné“,12 měly jeho re-
alizace klasické rysy, neboť stavěly velkým dílem na modernizaci 
tradičních technik a prostředků. Tichý nikdy neexperimentoval 
s koláží, fotomontáží ani jinými avantgardními postupy, ale 
držel se média klasického závěsného obrazu, grafiky a ilustrace. 
To bylo také zřejmě důvodem, proč Josef Čapek jeden z prvních 
článků o umělcově tvorbě pojmenoval „Tichý mezi hlučnějšími“. 
Čapek v textu oceňoval jemnost, lehkost a nenásilnost umělcovy 
malířské techniky; psal doslova o „tiché malířské melodii“ jeho 
obrazů, v nichž je obsažena skrytá krása.13 Nahlížel tudíž na 
tato díla skrze tradiční estetická hlediska. Když upozorňoval, 
že v nich není nic démonického, přeci jen ale podcenil jejich dů-
ležitou stránku. Ruku v ruce s radostnou, bezstarostnou notou 
v nich totiž zaznívaly i temné struny, navozující smutek a melan-
cholii či přímo zpřítomňující smrt. Ostatně i ztvárnění sexuality 
mělo u Tichého démonický charakter, což dokládá postava bílé 
černošky. Divák se před ní ocitá v obvyklé pozici voyera, jemuž 
objekt poskytne smyslové uspokojení. Určitým způsobem děsivý 
a hypnotizující výraz obličeje i celé figury ovšem jeho bezpečné 
postavení problematizuje a uvrhá ho do symbolického ohrožení. 
Picassovu lekci, přítomnou v Avignonských slečnách, Tichý zřej-
mě nemohl zužitkovat působivěji, ať již to bylo vědomé či nikoli.
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Lachtani s míčem, 1942, tužka, akvarel, papír, 360 × 260 mm

Hadí muž III, 1945, suchá jehla, papír, 281 × 220 mm Jubilejní tisk koncertního manažera Antonína Meisnera, 1957, suchá jehla, 
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Břichomluvec I, 1948, barevná litografie, papír, 440 × 323 mm

V cirkusu, 1950, uhel, 
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