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„vnímání umění a vlastní kreativita pro mě od dětství byly stejně přirozené, jako dýchání“ tuto větu jsem našel mezi těmi nemnoha, které 

o sobě kdy marcel hubáček napsal a má je stále (už téměř archaické) pověšeny na svém webu. když se nad touto větou ale trochu zamyslím, 

cítím, že marcel sám by toto nikdy nenapsal. mnohem pravděpodobněji by o sobě řekl: „vidím, a proto musím malovat.“

ano, to je přesné. marcel má opravdu ten obrovský dar vidět a posléze dotvořit ve všem a ze všeho umělecké dílo. jste-li vnějšími pozorovateli, 

vše vypadá asi takto: najde naplaveninu, drát, střep, kámen a vy vůbec netušíte, proč. po roce jej ale najdete v jeho obraze a onen objekt tam 

má své pevné, nikoli nahodilé místo. 

svou inspiraci nachází uprostřed přírody, kde bydlí a kde se cítí šťastný. spojení s přírodou se pro něj stalo nutností, která mu dává tvořivou i léčebnou 

sílu. Je to ale také prostor jeho neskonalé svobody a volnosti. marcel svými obrazy poukazuje nejen na vzájemné ovlivňování člověka a přírody, ale 

také na naléhavou osudovost mezilidských vztahů, zrcadlících se v celém našem počínání. 

nechává se inspirovat svým životním optimismem, hořkou zkušeností, prožitou láskou i zklamáním. všechny tyto vlivy se na jeho obrazech potkávají 

a vy je tam můžete hledat a nacházet. miluje symboly a vždycky věřil ve „vyšší řád“, který je, při správném úhlu pohledu patrný i v jeho obrazech.

marcel ovšem má i neskutečný a všudypřítomný smysl pro humor a i ten je v jeho obrazech obsažen. věčný optimismus, odlehčení i trvalé 

a (s notnou dávkou sebeironie) podceňování sebe sama, to jsou stálé atributy jeho tvorby. výsledek je neuvěřitelně rozkošatělá, všemi možnými 

směry rostoucí koruna uměleckého stromu, který jakoby nechtěl růst na jednom místě, ale sám stále hledal novou, lepší polohu a perspektivu. 

přijedete-li do jeho ateliéru po roční pauze, nestojí tam kámen na kameni. vše je jiné, perspektiva i poloha jsou na míle vzdáleny těm loňským.

 

marcel není ideální tvůrce do dnešní doby. neumí pracovat na objednávku, neumí se přizpůsobovat trendům a především – neumí se prodat. 

o to víc si jeho „pohled na svět“ skrze barvy na plátně i rámech zaslouží vaši pozornost. sám sebe označuje jen jako „vykonavače“, prostředníka, 

jako diváka, který po dokončení obrazu řekne – hotovo, domalováno a obraz nechá spát v tichu atelieru. je to také jeden z důvodů, proč 

řada pláten postrádá jeho signum. marcel zkrátka nepřistupuje k umění a vlastní tvorbě s pragmatickou vizí prodeje, ale s pocitem nutnosti 

a přesvědčení. myslím, že je to patrné na první pohled.

a tak jsme svědky svobodné, do sebe nezahleděné tvorby, která si roste a zraje, jak je jí libo. nemám strach, že mu dojde inspirace či pracovní 

nadšení. není to možné. bude chodit po tomto světě a přetvářet své vize, pocity, touhy i názory do barevných map, střepů, drátů i odřezků. 

do svých obrazů. a co můžeme říct my? 

snad jen, že je příjemné být při tom a tiše pozorovat…        miloš korhoň
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