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„Obrazy mladého autora 
sú také zaujímavé, 

že som sa rozhodol ich vystaviť.“ 
 ľm



Vo všetkých úvahách o umení hľadám možnosti súčasného a zro-
zumiteľného vyjadrenia o jeho hodnote, poslaní a obraze pre 
budúce generácie. Ten výtvarný prejav, ktorý vzniká v  naj-
mladšom veku, i ten skúsený a ohodnotený sú vlastne pozván-
kami umelca do jeho jedinečnosti a odrazmi spoločenského 
bytia. Každý ho vnímame inak. A aj tu, na veku záleží.

A ako rozpoznať obraz prinášajúci kvalitu a  poznanie od štan-
dardnej tvorby. Odpovedí je mnoho. Jednotí ich slovo talent. 
A schopnosť osloviť diváka originálnym spôsobom.

Michal Jakabčic ml. je dnes žiakom, ktorého 
obklopuje mimoriadne prostredie ateliérov starých rodičov. 
Viera Žilinčanová a Michal Jakabčic sú v slovenskej umeno-
vede na najvyšších priečkach. A otec Matúš je famózny hu-
dobník. Stretnutie s  obrázkami mladého žiaka je aj napriek 
tomu prekvapením. To nie je tvorba, akou sa zaoberajú jeho 
rovesníci. Je to umenie, potreba vyjadriť nielen seba, ale tú prí-
tomnosť, ktorú prežíva a v ktorej žije.

Všimnite si prácu s  farbou. To hľadanie, ktoré má v  tejto tvorbe 
zmysel. Kompozične kultivovaná abstrakcia. A  radosť, zaha-
lená mladým myslením. Každý z vystavených obrazov prináša 
niečo vzácne nové poznané i záhadné. Nejde mi o jeho zná-
me meno. Tieto obrazy treba vystaviť. Môžu byť predzvesťou 
iného podania nášho bytia.

Michal Jakabčic ml. (* 9. 12. 2007) - maľovaniu sa začal venovať 
sám od seba asi vo veku troch rokov. Rodičia ho v tom podpo-
rovali bez toho, aby do jeho tvorby akokoľvek zasahovali. Za-
tiaľ nenavštevoval žiadny výtvarný krúžok. Maľuje spontánne 
a rád, maľovanie je jednou z jeho troch veľkých záľub. Ďalšími 
sú lokomotívy (je členom Albatros klubu) a slony – oboje má 
dôkladne a do hĺbky naštudované. Svojim trom koníčkom ve-
nuje takmer všetok svoj čas. 
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