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Unikátní umění. Petr z Prahy tvoří barevné stříkance holýma r…

Co předcházelo
krizi
Prachařových?
Agáta řekla, co
se u nich dělo!

Překvapivý zvrat
v krizi
Prachařových:
Agáta dostala
Jakuba domů! Na
jak dlouho?

Trumpové se na
narozeniny smějí
za fotku bez
Moniky
Babišové. Koho
všichni fotili?

Unikátní umění. Petr z Prahy
tvoří barevné stříkance
holýma rukama: Pomaloval
auto, oblečení i hodinky

Už je jasné, proč
má Rychtář urnu
Bartošové stále
u sebe! Co do ní
schoval?

Denis (†14)
vstřelil vítězný
gól a zkolaboval:
Mámě umíral
před očima

Vyhledat kraj, okres, město, ...

VYHLEDAT

Nikol Štíbrová o děsivé
bouračce: Auto bylo na
odpis, já na prášky!
reklama

23. dubna 2019 ● 17:49

Sdílej:

JDI NA HLAVNÍ STRÁNKU BLESK.CZ

Stříkance na obrazech, oblečení i na hodinách. Barevný
svět Petra Jáchyma mohou tento týden Pražané spatřit v

Přeskočit za: 7 s. Syn Bartošové

(†48) Artur: Za pět
let ani jedno…

rámci Prague design weeku na náměstí Republiky. Co
ho přivedlo k tvorbě takzvaného PsyArtu? A jak často
bere do ruky štětec? Nejen to prozradil pro Blesk.cz.

Mladý model (†26)
zkolaboval během
přehlídky s…

reklama

Krásná kmotřenka
(†20) Mayové se
předávkovala.…
Komerční sdělení

Zvažujete operaci
očí? Přinášíme vám
7 důvodů, proč ji
podstoupit!
reklama

Již od školních let pociťoval svou vzpurnost především k autoritám. To
ho pronásledovalo prakticky celý život, i v jeho profesní části. „Proto je
můj profesní životopis velmi rozmanitý. Věnoval jsem se cestovnímu

Strojírenský dělník - Ostrava a okolí

Metodik/metodička sociálních služeb
Skladník

ruchu, práci v nočním životě, v restauraci, obchodní sféře, práci s

Prodavačka/prodavač - Prodejna elektronický…

dětmi, atd.,“ prozradil, že cesta k umění mu dlouhé roky trvala.

EXPEDIENT * DISPONENT/KA LOGISTIKY
ELEKTRONIK/ ELEKTROÚDRŽBÁŘ
Test Technik

Nemaloval jsem rád

Noční recepční ve 4* hotelu v centru Prahy
další nabídky práce >>

Zatímco jiné děti malování milují, Petra jeho zkušenost malého chlapce
značně od umělecké tvorby odrazovala. „Jelikož má zkušenost ze

Pro zaměstnavatele
zadat nabídku práce >>

základní školy s výtvarnou výchovou, potažmo s přístupem
kantorky, která mě učila, byla pro mě spíše limitní,“ vysvětloval, že
ho v dětství ani nenapadlo, že by mohl mít s výtvarným uměním cokoli
společné.

ČLÁNKY ODJINUD
Guľa o zájmu
Sparty: Příjemné
překvapení. Byl by
to splněný sen
ISPORT.CZ

Prague Design Week
odstartoval na náměstí
Republiky: Nabízí kochání,
nakupování i…

XFN: Letargie
navenek, uvnitř boj o
kormidlo. Komu
organizace dluží?
ISPORT.CZ

Renault Arkana jde
do výroby! Stylový
Duster může vznikat
i v továrně Lady
AUTOREVUE.CZ

A přece jen jej osud přivedl opět k barvám. „Své první PsyArt jsem
vytvořil zhruba před deseti lety,“ vzpomínal. A co takové PsyArt vůbec

Komentář Martina
Čabana: Proč je
Brabec v nemilosti

je? „Má tvorba je emocionálně-pocitová a vyvěrá z hlubin podstaty

E15.CZ

lidské psyché. Tato disciplína je vedlejším produktem psychospirituální krize, která mi vstoupila do života. Malba byla něčím, co mi
po určitou část života dávalo smysl,“ prozradil.

Januš: Válková zítra
dostane od Babiše
odměnu za věrnost.
Stane se i…
INFO.CZ

Muselo to ze mě ven

Klaus mladší hledá
název strany. Lidé
mu radí KKK nebo
SSSR
TN.CZ

„K mému prvnímu obrazu mě vedl přetlak, který jsem uvnitř sebe
zaznamenával a malba byla tím, co mi dovolovalo navazovat
komunikaci se svým nitrem, a tak postupovat dále k sobě samému a

Lidé se musí vrátit k
Přeskočit za:
7 s.
úspornému
způsobu
života, radí ekonom

životu jako celku.“ Dnes maluje nejen na plátno, ale také na oblečení,
auta, hodiny a cokoli, co je možné vylepšit stříkanci. „Obrazy už jsem
byl přehlcen,“ vysvětlil.
Dnes tvoří denně. Štětec v ruce ale u něj zase tak často nespatříte.
„Beru ho do ruky pouze tehdy, když potřebuji udělat celistvý základ
obrazu. Při tvorbě jako takové štětec nepoužívám, jelikož je pro mě
intelektuálně zavádějící,“ vysvětloval, že jeho díla vznikají litím,
stříkáním a cákáním barvy přímo z rukou, které jsou do barvy
namočeny.

V duchu koketerie a
rozmarnosti: Návrhářka
Dominika ukazuje Praze
své sexy spodní …

TN.CZ

Banky a pojišťovny
modernizují.
Usnadňují život
klientům i
zaměstnancům

STRATEGIE

Španělsko dnes volí.
Vyhraje feministický
premiér, nebo zeď
na hranicích?
Online…

REFLEX.CZ

Pár si myslel, že
adoptoval
miniprasátko.
Zanedlouho zjistil,
že je všechno…

FREKVENCE1.CZ

DNEŠNÍ HOROSKOPY

Ryby
Slunečné počasí vám
dodává novou vitalitu a
vy trávíte celý den na
čerstvém vzduchu.
Rovněž je možné

Přestože nemá rád autority, pro své zákazníky dokáže vytvářet skvosty.
„Požadují originalitu, osobitost, někdy až výstřednost a divokost...
Záleží na každém z

Beran

Býk

Blíženci

Rak

Lev

Váhy

Štír

Střelec Kozoroh Vodnář

Panna

nich a jejich naturelu s ohledem na příležitost, pro kterou budou daný
textil užívat,“ popisoval. Najdou se ale i tací, kteří nechávají tvorbu čistě
na něm, aby jim textil odekoroval k pravosti jejich nastavení.

Nepotlačujte emoce
A jakým směrem chce svůj tvůrčí naturel ubírat? „Svou tvorbou, ať už
osobní nebo produktovou (navrhuji dezény látek českým výrobcům
oděvů a záclon) se dotýkám lidských pocitů a emocí, které jsou v
dnešní době ve společnosti tolik potlačovány... A já bych rád v
tomto směru pokračoval, jelikož si myslím, že to je to jediné, co dělá
lidskou společnost plastickou. Konkrétně bych rád zasáhl do sféry
developmentu a urbanismu a udělal tak architekturu emocionálnější,“
řekl na závěr nadšený umělec.
Projděte si s námi Prague design week:

Video

délka: 00:52

Ryby

Přeskočit za: 7 s.

Prague Design Week Eva Fornálová

Tvorbu Petra Jáchyma jste mohli spatřit v rámci Prague design weeku,
kde vystavoval s další talentovanou šedesátkou designérů.
Ochutnávka z Prague design weeku:

70 fotografií

FOTOGALERIE

Šestý ročník Prague Design Week představuje tvorbu více než 60 vystavovatelů – designérských
studií, šperkařů, módních návrhářů, umělců a studentů vysokých škol.
Autor: Eva Fornálová

Volby do Evropského parlamentu 2019
Informace

Kandidáti

Volební průzkum

Voličský průkaz

Volební komise

Instituce Evropské unie

Jak volit

Evropská unie

Legislativní proces

Volby do Evropského parlamentu čekají Českou republiku v pátek a sobotu
24. a 25. května. Češi si v nich vyberou 21 europoslanců.
Blesk Zprávy pro vás připravily rozhovory s kandidáty stran, kterým
průzkumy dávají největší šance na úspěch ve volbách.
Rozbory a komentáře o volbách čtěte na Info.cz

