ŠITÁ KRESBA
František Tichý studoval na
Akademii výtvarných umění
v Praze u Jakuba Obrovského,
Františka Thieleho a Karla
Krattnera. Studia však
nedokončil. Ve 20. letech
20. století spolupracoval se
Švandovým divadlem na
Smíchově a s nakladatelstvím
Melantrich. V letech 1929–1935
pobýval ve Francii, kde pracoval
v továrnách na výrobu látek, jako
kreslič porcelánu a v cirkuse.
Cirkusové prostředí, život klaunů,
artistů a jejich balancování mezi
životem a smrtí jej silně ovlivnilo
a stalo se hlavním námětem jeho
tvorby. Mezi další jeho náměty
patří zátiší a města s kavárnami
i rušnými ulicemi. Pro Tichého
je příznačná osobitá práce se
světlem a užívání pointilismu*
vlastním lyrickým pojetím. Byl
členem Devětsilu, Umělecké
besedy, Spolku výtvarných umělců
Mánes a SČUG Hollar. Věnoval
se také knižní ilustraci, typografii,
navrhování kostýmů a šperků.
V letech 1945–1951 působil
jako profesor na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze.

INSPIRUJ SE DÍLEM
AKROBATKA NA
PANNEAU A VYTVOŘ
ŠITOU KRESBU.

František Tichý (24. 3. 1896 – 7. 10. 1961)
český malíř, grafik a ilustrátor

BUDEŠ POTŘEBOVAT:

JAK NA TO:

– t vrdší papír
(formát A5, nebo větší)
– tužku
– jehlu
– černou nit
– nůžky

Navštívil/a jsi někdy cirkusové
představení? Viděl/a jsi tam klauny,
žongléry, akrobaty, provazochodce,
krasojezdkyně, slony, šelmy, opice…?
Vyber si jednoduchý motiv z tohoto
prostředí a nakresli ho jemně tužkou
na papír. Provleč jehlu nití a na
jednom konci nitě udělej suk. Sleduj
linii své kresby na papíře a prošívej
ji různě dlouhými stehy. Až budeš
na konci, pořádně nit na rubové
straně papíru zasukuj. Pokud si
nebudeš vědět rady jak na to, popros
o pomoc někoho z rodiny.

František Tichý / Akrobatka na panneau, 1940, GVUO
*pointilismus – 80. léta 19. století, výtvarná metoda, která
spočívá v nanášení barevných skvrn (bodů, teček) vedle sebe
na plátno, v určitém množství a vzdálenosti od obrazu skvrny
vyvolávají barevnou harmonii a modelují konkrétní tvary

TIP!
Prohlédni si vyšitou kresbu i z rubové strany.

