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U akademického malíře Josefa Kremláčka, Jaroslava Vyskočila,
Josefa Jíry a Jana Baucha.

Malíř a sochař Jan Pevný žije a pracuje v Jaroměřicích nad Rokytnou. Už od svých čtrnácti let maluje a vystavuje.
Je typickým autodidaktem, který se řídí – cituji – „nutkáním tvořit, podle svého vnitřního hlasu, podle jakési galerie
v hlavě, kde listuje představami, bez ohledu na dobu, styly a komerční úspěšnost“.
Ve všech dílech jsou lidé, spousty lidí, hlavně žen, které obdivuje, kterým vzdává svůj hold. Podobně jako
s tématy, zachází umělec i s technikou. Kombinuje pastel s olejem, na plátno nanáší tmely, olověné pásky, využívá
barevných vrstev i vrypů, maluje na sklo, tvoří monotypy. Stejně tak uvolněně pracuje se dřevem, ať už se jedná o reliéfy
či trojrozměrné artefakty. Závěrečná fáze jeho tvorby je poznamenána poznáváním nové techniky – akrylu. Figury stále
nejsou poplatné jakémukoli stylu, snad by se dalo uvažovat o neokubismu, ale čiší z nich až agresivní sexualita, jsou
plné kontrastů, kontur a výrazných barev.
Výstavy autorské
1991 		 Jaroměřice nad Rokytnou. Státní zámek
			 Okříšky, kulturní středisko			
			 Holandsko, město Hilversum, nemocnice
1992		 Holandsko, město St. Jansdal, nemocnice
1994		 Malá Skála, Galerie výtvarného umění
1995		 Praha, divadlo Ta Fantastika
2010		 Znojmo, Galerie Stefano
2016		 Jaroměřice n. Rok., MěKS - Špitál
Výstavy společné
2013		 OGV, Jihlava /SVUV/
			 Nové Město na Moravě, Horácká Galerie /SVUV/
2014		 Havlíčkův Brod, Galerie /SVUV/
			 Prachatice, Galerie „Dolní brána“ /SVUV/
2016		 Třebíč, Muzeum Vysočiny Třebíč /SVUV/
			
Realizace - vitráže
1995		 Scénografie Don Quichot de la Mancha, divadlo Ta Fantastica
1998		 6 ks vitráží společně s Josefem Jírou a ak. sochařem Stefanem Milkovem.
Zastoupení ve sbírkách
1992		 Malá Skála, Galerie výtvarného umění

