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Galerie Prokopka - Praha

13. 11. -  2. 12. 2018

 

Na vernisáži nové prodejní výstavy 11 děl Petra Jáchyma byl

všestranný umělec, autor vystavených obrazů - akrylů na plátně,

osobně přítomen. Slavnostního zahájení se jako vždy ujala Markéta

Vlčková, kurátorka  galerie i výstavy.

 

 

 

 

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků.

Má za úkol obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média.
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Petr Jáchym

neabsolvoval žádnou z českých výtvarných akademií, malbu ani umění dříve nestudoval.

Tvorba mu pomohla učinit zásadní obrat v jeho životě a otevřela mu další perspektivy.

V obrazovém prostoru pracuje nejčastěji abstraktní malbou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto zkušenost dále propojuje s designem (auta, móda, boty, návrhy látek aj.).

 

Výstava Proměna prezentuje cyklus 10 abstraktních obrazů,

vytvořených technikou akční malby (cákání, lití, sprejování).

 Pro obrazy různých formátů je spojujícím faktorem samotný akt tvorby, malování.

 Díky fyzické činnosti autora vyjádřenými pohyby rukou i energií těla

 se dostáváme do nitra samotného procesu tvorby.

 

 

 

 

 

 

 

 

V

obrazovém prostoru častokrát ožívají

expresivní kontrasty s jemnými detaily cákavých linií, propletenců a skvrn.

Některé plochy obrazů mají lehčí uvolněnější charakter dovolující prostupování vrstev,

jiné mají hmotnější až strukturální podobu.

 

Autor touto technikou dále

´pozřel´

design, módu a realizace ve veřejném prostoru,

což dokládá malou fotodokumentací.



 

K dalšímu směřování autora nás odkazuje instalace ve výloze

´Lovers´,

plastický obraz s figurativními prvky/akryl  - dřevo.

 

Svou tvorbu také prezentuje na samostatných komornějších výstavách.

 

Kurátorka: Markéta Vlčková

 

Petr Jáchym

PsyArt
Merkurio Fashion

Merkurio Cars

 

Abstraktní malbou

zachycuji bezprostřední děje,

které se udávají v hluboké sféře duševního nitra.

Je to disciplína, jež mi pomohla učinit zásadní obrat v mém životě. 

Její charakter nesoucí se na vlnách emocí a pocitů mi

dovoluje obrazit archetypální podstatu lidství ve své ryzí podobě, 

a tak přenáší hlubší smysl o stavu duše moderního člověka

na pozorovatele mých děl.

 

Malba

je cílená na progresivní vývoj člověka,

kterému je obraz určen v návaznosti na prostor, v němž bude umístěn.

Jedná se o emocionálně-pocitovou abstrakci.   (Petr Jáchym)

 

 

130 00 Praha 3  - Žižkov

Prokopova 9

Máme otevřeno: po - ne:  11.00  - 21.00 hodin

Vstup:  volný

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva - Markéta

Vlčková))

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

www.petrjachym.cz

http://www.petrjachym.cz
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