
RRiicchhaarrdd  PPaacchhmmaann::    

výstava olejomaleb 
 

Richard Pachman je skladatel duchovní, muzikálové, filmové a divadelní 
hudby, který od roku 1993 vydal 32 CD, uspořádal stovky koncertů v ČR 
(Křižíkova fontána na pražském Výstavišti, pražské Planetárium, 
každoroční vánoční turné) i v zahraničí (Belgie, USA, Izrael, Rakousko, 
SRN, Řecko, Luxemburg, Holandsko, Francie, Rusko). Jeho nedávnými 
projekty jsou oratorium „MISTR JAN HUS 2015“,  alba korespondující s 
autorovou literární tvorbou „ÚTES“ a „NOTRE DAME“. V roce 2013 vyšlo 
jeho dvojdvojalbum s „SAMOTA NENÍ OSAMĚNÍ“ s Kamilou Moučkovou 
i adventní CD „ČAS VÁNOČNÍ“. Laureát Ceny města Olomouce za 
přínos pro kulturu v roce 2014. 

Hudbě se stejně jako výtvarnému umění věnuje od šesti let, kdy 
začal navštěvovat olomouckou hudební a výtvarnou školu. Své hudební 
projekty často spojuje s vizuálními vjemy. Je spoluautorem výtvarného 
pojetí vlastních videoklipů i obalů svých alb, koordinátorem světelných 
efektů a vodních choreografií při koncertech na Křižíkově fontáně, je 
autorem vizuální stránky svých multimediálních představení. Je autorem 
autobiografických knih „Jak chutná bolest“ a „Jak chutná život“, 
historických románů „Útes“ a „Notre Dame“, románů „Kdokoliv“ a „Tylda“ 
(se svým otcem Františkem Pachmanem). 

Své olejomalby, kterým se aktivně věnuje od roku 2001, pravidelně 
vystavuje v ČR, v Belgii, v Holandsku a na Slovensku. 

 

Výstava v Praze je jeho 91. výstavou. 

 

 
Richard Pachman maluje rovněž obrazy na zakázku do konkrétních 

interiérů pro energetické umocnění prostorů. 
Kontakt pro prodej obrazů a objednávky obrazů na zakázky: 
602 318 096, e-mail: r.p.music@seznam.cz (H. Jandová). 

 

www.pachman.cz 
richardpachman.cz 

www.youtube.com/pachmanrichard  

mailto:r.p.music@seznam.cz
http://www.pachman.cz/


RRiicchhaarrdd  PPaacchhmmaann:: 

oil paintings exhibition 

 

Richard Pachman is a painter, composer, writer and music producer. He 
has released 32 CDs since 1993, he composed music for musicals, 
theatre plays, films, documentary movies. His latest project is oratorio 
MISTR JAN HUS, CD DOVE SONO with soprano Dita Hořínková, CD 
WANTED / PRoject, CD “COLOURS” with violin player Jaroslav 
Svěcený, CD “PINORELAX”, cooperation with Belgian composer and 
pianist Francois Glorieux at the CD “ROMANCE, awarded CD “MISSA” 
and his 28th CD “NOTRE DAME”. His best of CD/DVD “PACHMAN.CZ” 
covers 20 years of his work. In 2013 he produced double-CD with 
legendary Czech TV moderator Kamila Moučková and Christmas album 
“Čas vánoční”. He has performed his music at the Křižík´s Fountain in 
Prague (109 concerts during last 19 years), in Planetarium of Prague, 
during his Advent / Christmas concerts in the Czech Republic, and at 
concerts in the USA, Belgium, Germany, Austria, Luxembourg, Greece, 
Holland, Russia and Israel. His book „The Taste of the Pain“ was 
released in 2004, the second book “The Taste of Life” was released in 
2009. His first historical novel “The Reef” was released in 2011, the 
second one “Notre Dame” in 2012, “Whoever” in 2013 and “Tylda” - 
(novel about Pachman's family during holocaust) in 2014. 
 Richard had been studying art in art school in Olomouc since his 
age of six. He has been working with other artists on covers of his CDs, 
his videos, fountain choreographies, etc… Some of his paintings have 
the same name as his songs. Since 2001 his paintings have been 
exhibited in the Czech Republic, Slovak Republic, Holland and Belgium. 

 

The exhibition in Prague is his 92st one. 

 

R. Pachman makes also paintings for concrete interiors. 
orders and info - Mr. Pachman´s manager:  

tel. +420 602 318 096 (H. Jandová) 
e-mail: r.p.music@seznam.cz 

 

www.pachman.cz 
richardpachman.cz 

mailto:r.p.music@seznam.cz
http://www.pachman.cz/

