
Jonathan Huxley je slabozraký britský 
malíř s mnoha mezinárodními úspěchy. 
Kvůli vadě zraku v jejichž důsledku je velmi 
citlivý na světlo, nejčastěji tvoří 
v zatemněném ateliéru pomocí ultrafialové-
ho záření a fluorescenční (světélkující) bar-
vy. Při své práci občas využívá vidícího asis-
tenta. Pro jeho zrak je denní světlo tak os-
tré, že je pro něj složité vyjít ze svého domu 
na ulici. 

Jonathan Huxley o malování se zrakovým 
hendikepem: 

 „Nutnost je matka vynálezu a v procesu pře-
měny mého dne do noci, jsem získával ty nej-
lepší nápady. Práce ve tmě vyvolává vzpomín-
ky, v  mé paměti často nedokonale uložené. 
Vím, že jsou mnohé z nich časem zkreslené, 
rozmazané a tak mám tendenci domýšlet si 
chybějící části a zkrátka – tvořit příběhy“ 

“Práce bez vizuálního rozptylování je jiná. 
Poklidné, světle fialové světlo ultrafialové lampy a zářící pero v mé ruce bylo podobné tiché meditaci. Ne-
jmenší vizuální vzpomínky začaly zaplavovat mou mysl.  Začal jsem je všechny kreslit černým perem na 
zářící bílý papír. Nechtěl jsem je upravit nebo racionalizovat. Jen jsem je nechal volně  vznikat jako auto-
matické psaní. Desítky, pak stovky z nich. Drobné i bílé vzpomínky ležely ve tmě na mé podlaze studia...“  

Studia: absolvoval Královskou akademii umění v Londýně, s níž nadále spolupracuje v rámci vzdělá-
vacích projektů, zejména pro zdravotně handicapované děti 

Úspěchy: měl vlastní autorské výstavy v několika muzeích a galeriích, a to nejen v Anglii, ale třeba 
i v Paříži, či v Miami, jeho díla se mimo jiné stala součástí výstav také v Boloni, v Dubaji, v japonské 
Nagoji či v prostorách budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku. Několik jeho děl bylo vydraže-
no v aukcích, jiná vytvořil například pro publikaci UNESCO a pro švýcarskou ambasádu ve Washing-
tonu…  

Technika: olej, akvarel, prostorové instalace 

MOTTO 

„Někdy jsou mé chyby lepší 
než mé nejpropracovanější 
plány.“ 

Narozen: 1965 - žije v Londýně 
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