Mnoho ľudí sa bojí farieb, boja sa
kombinovať. Chcem trošku podpichnúť
fantáziu každého z nás, trochu pohladiť
dušu, potešiť oko. Neľahká úloha, ale mňa
to baví.

s pozitívnou energiou
Pozitívnou energiou presiaknutá tvorba umelkyne
Petry Šafářovej je odrazom ostro vnímaného okolitého sveta, ktorý autorka vo svojich dielach dokáže
jedinečným citom pre detail prefiltrovať do matérie,
a zakaždým sa tak zrodí unikát, odzrkadľujúci kus jej
kreatívneho vnútra.

útni solitéri v interiéri či exteriéri bez
nástrah možnej konkurencie.

P

etra Šafářová pochádza z Prahy,
kde žije a tvorí. Síce nemá akademické vzdelanie, no myslí si,
že je to skôr jej výhodou, pretože nie
je ovplyvnená pravidlami akademikov,
a má tak bezhraničnú voľnosť v tvorbe,
ktorá ju aktivizuje. Rozhodujúci impulz
smerovania jej umeleckej kariéry prišiel
pred šestnástimi rokmi v Austrálii, kde
stretla miestneho sochára, u ktorého
podľa jej slov „nadobudla presvedčenie, že umenie je tá správna
cesta“.
Súlad farby, hmoty
a nálady
Pre Petru Šafářovú je charakteristická
farebnosť a práca s rôznymi materiálmi. Vo svojich výnimočných dielach sa
snaží zachytiť najmä súzvuk farieb, tvar
a náladu v dokonalej symbióze tak, aby
dielo bolo odrazom atmosféry a autor-
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kiných pocitov v momente inšpirácie
či tvorivého vnuknutia. Jej cieľom je
priniesť ľuďom pozitívnu energiu, ktorú
poctivo vkladá do každého kúsku svojho
výtvoru. „Mnoho ľudí sa bojí farieb, boja sa kombinovať. Chcem
trošku podpichnúť fantáziu
každého z nás, trochu pohladiť dušu, potešiť oko. Neľahká
úloha, ale mňa to baví.“
Umenie a dizajnové kolekcie
Tvorbu výtvarníčky možno rozdeliť do
dvoch základných smerov, a to umelecký
dizajn a dizajnové nábytkové kolekcie.
Umenie a dizajn zahŕňa v sebe hlavne
plastiky a sochy, ktoré sa vyznačujú abstraktnosťou, redukovanou telesnosťou
a akousi anonymnou empatiou, podčiarknuté myšlienkovou hĺbkou a štipkou
rozptýlenej extravagancie. Preto tieto
artefakty najlepšie vyniknú ako absol-

Dizajnové nábytkové kolekcie sú mimoriadne originálne kúsky s pestrofarebne hýrivou imagináciou a detailným
prešpikovaním jednotlivých motívov.
Autorkine kolekcie sa cenia hlavne pre
svoj nekonvenčný prístup k sériovo
vyrábanému nábytku, voči ktorému sa
kontrastne vymedzuje. Jej nábytková
tvorba dokáže naplniť diváka prívetivou
milotou a dobroprajnou žičlivosťou.
Petra Šafářová v súčasnosti pracuje na
dielach, ktoré niektorých šťastlivcov
potešia pod vianočným stromčekom.
Okrem toho stojí aj pred výzvou návrhu
dizajnu pre taliansku reštauráciu. Na
základe jej umeleckého cítenia vieme posúdiť, že určite pôjde o vskutku interesantné výtvory.
Veronika Kalinová
Foto: archív Petry Šafářovej
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