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esence

Byla to právě Dolce Vita, kdo
na podzim roku 2018 poprvé
představil nově vznikající
parfumérský dům Pigmentarium.
Tenkrát u příležitosti uvedení
vůně Ad Libitum. Po necelých
dvou letech se ke značce vracíme
znovu. V intimnějším pohledu
do zákulisí práce lidí, kteří za ní
stojí, i k jejich spolupracovníkům.
Děje se tak právě ve chvíli, kdy
na trh přichází čtvrtá vůně,
grepem jiskřící Paradiso.

2/12“ Druhá z dvanáctidílného
cyklu fotografií Hany Knížové
k parfému Erotikon, vůni inspirované
stejnojmenným prvorepublikovým
filmem Gustava Machatého.
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1 Tomáš Ric, spoluzakladatel a CEO Pigmentaria. Konstruktér značky a detailista staví na jasně definovaných postupech a na respektu k talentu
spolupracovníků, kterými firmu s nadšením obklopuje. 2 Aktuální novinka, eau de parfum Paradiso na fotografii Michala Králíčka, dalšího z řady mladých
tvůrců, kteří se značkou spolupracují už od jejího začátku.

Čtyři vůně za dva roky. Údaj budící
dojem, že je značka opravdu v tempu.
Někdo by dokonce mohl říct, že se
pánové Ric a Hiermann, zakladatelé
Pigmentaria, poněkud splašili. Historie
prvního českého niche parfumérského
domu je ovšem ve skutečnosti o několik
let delší. Také je pestřejší o jména
dalších spolupracovníků, kteří se
podílejí na vyprávění příběhu. A ten má
ve světě parfémů vždy zásadní roli.
První vonná kompozice vznikla v roce
2016. Její tvůrce a parfumér domu
Jakub Hiermann o komerčním využití
neuvažoval. Roky studia a práce, které
jí předcházely, pro něj představovaly
především dokonale naplněný volný
čas. „Okolí na Jakubův parfém se
zaujetím reagovalo. Tak jako na dotek

poznáte kvalitní a drahou látku, tak
cítíte z niche vůně prvotřídní esence
a někdo také peníze, které jejich
pořízení stojí. Druhým dojmem je
neobvyklost. Ať už za ideou niche vůně
stojí přímo tvůrce, nebo její zadavatel,
jde o velmi subjektivní dílo. Stejně
jako u tvorby sochy nebo obrazu zde
přicházíte s vlastní interpretací krásy.
Vůně z kategorie niche to odlišuje od
dnešní masové produkce, která pečlivě
zkoumá poptávku a na trh posílá
potenciálně nejprodejnější věci. Ty
pak řadě lidí připadají sice hezké, ale
rozhodně ne osobité,“ vysvětluje Tomáš
Ric a vzpomíná: „V záplavě lahviček
před námi tehdy ležel skvělý produkt
a s ním přišlo nadšení vystavět kolem
něj značku. A nebyli jsme na to sami.

Štěstí na spolupracovníky nás provází
od počátku. Náš cíl, budoucí osobitá
firma, si vyžádal rozsáhlé přípravy jak
ekonomické, tak ideové. A naprosto nás
to pohltilo.“
Hlavním inspiračním zdrojem je
kulturní svět první poloviny 20. století
a Praha, která byla jeho významnou
součástí. Také estetika a kvalita, jež
tehdy prolínala do každodenního života,
ušlechtilé materiály, pečlivé řemeslné
zpracování, promyšlenost. „Věci, které
vznikaly ve stejném období jinde ve
světě, jsou často díky své genialitě stále
aktuální. A také stále ve výrobních
programech. Myslíme si, že kdyby vývoj
u nás nebyl na čtyřicet let přerušen, bylo
by tomu tak i v Česku. A právě na tuto
éru jsme chtěli navázat,“ doplňuje Jakub.
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1 Obal Ad Libitum byl zatím jako jediný vytvořen svým způsobem nezávisle na vůni. Zatímco ostatní
barevně odkazují k emoci parfému, žlutobílá krabička symbolizuje inspirující myšlenky. 2 Jakub Florian
Hiermann, spoluzakladatel a parfumér domu.

S grafickým designérem Janem
Novákem se hledala základní podoba
obalu i jeho budoucí barevná řešení.
Písmo v logu a názvech parfémů se má
podobat tomu, které pro naše bankovky
vytvořil Oldřich Kulhánek, pro ostatní
texty navrhl Jan originální podobu
fontu. Krabička vůně Ad Libitum
má evokovat funkcionalistickou vilu.
Za jejím komplikovaným řešením
(a dodnes všemi obaly Pigmentaria)
stojí Studio Činčera.
Klíčovým momentem v hledání
vizuální identity značky bylo setkání
s fotografkou Hanou Knížovou. Ta
postupně vytvořila materiál ke třem
vůním. „Naším cílem nebylo propagovat
parfém reklamním vizuálem. Chtěli
jsme v obrazech zachytit pocit, který

má vůně nositeli přinést. Zasadit
ji do ‚jejího‘ prostředí,“ vypráví Tomáš.
Dějištěm prvního focení se stala
Winternitzova vila. Bílé košile, citrusové
plody a typické prvky funkcionalismu.
V hlavní roli mladý pár. Soubor
snímků doprovázel představení značky
veřejnosti a Hana za něj (a několik
dalších prací) následně získala cenu
Czech Grand Design jako Nejlepší
fotograf roku 2018. „Jak vypadají
fotografie k následující vůni Erotikon,
není těžké uhodnout. Hana téma
zachytila velmi citlivě. Jednu z hlavních
rolí před objektivem vytvořila Vanda
Janda, což byla má vize, kterou okolí
zpočátku rozporovalo. Já ovšem za
jejím, pro někoho méně srozumitelným
a veřejnosti prezentovaným vzhledem

3 Fragment mnoho měsíců trvajícího tvůrčího
procesu vývoje v interpretaci Daniely Pilné…
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Sochařka Tereza Štětinová poprvé s Tomášem a Jakubem spolupracovala v rámci akce Stuidio Visit –
projektu, na kterém se všichni podíleli. Vyústěním tohoto setkání je současná spolupráce na unikátních
produktových instalacích. Po omezenou dobu jsou parfémy Pigmentarium instalovány ve spojení
s originálními sochami a solitéry ve výlohách beauty concept storu Ingredients (3) a v parfumerii
Myskino (4). Každá z výloh je tvořena s respektem k pojetí a atmosféře daného místa.

cítil živočišnou přitažlivost i křehkost
a jakousi starosvětskou dokonalou
krásu. Když jsme pak viděli Hančiny
fotky, všechno to tam bylo,“ vzpomíná
Jakub. „Také třetí soubor, ilustrující
těžký parfém Murmur, příběh
vizuálně rozvíjí. Tentokrát jsme fotili
v plzeňských bytech od Adolfa Loose,“
dodává Tomáš.
Od fotografií se značka ve své
prezentaci dnes posouvá dál. Tomáš
s Jakubem se rozhodli stát partnery
projektu Studio Visit, který vybrané
skupině lidí umožňuje nahlédnout
do zákulisí práce umělců, ať už
renomovaných, nebo na startu kariéry.
Přístup do tvůrčího prostředí dává
vzniknout novým nápadům i nečekané
spolupráci, která má základ také

v osobní rovině. Hned „#1 Studio
Visit“ přineslo také jim seznámení
se sochařkou Terezou Štětinovou, která
pro Pigmentarium vytvořila několik
objektů sloužících netradiční prodejní
prezentaci, také zapůjčila své sochy
k „výstavě“ parfémů. „S Terezou je velká
radost spolupracovat. S omluvou
komolím názvy jejích děl, ale ty ‚Hory
v odrazu‘ miluji a mám pocit, že byly
pro naše parfémy přímo stvořené.
Což si samozřejmě jen nalhávám,“
směje se Tomáš. Právě teď jsou její
sochy k vidění v pražských obchodech
Ingredients a Myskino, které značku
Pigmentarium prodávají.
text David Ševčík, foto archiv značky
servis pigmentarium.com

5 Tereza Štětinová ve svém letenském ateliéru
objektivem Honzy Zimy, který nafotil také výlohy
obou pražských obchodů.
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