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Bez sklonov k sentimentu uvádzam na úvod technickú poznámku, že Michal 
Žilinský je historicky prvým zo študentov, ktorých som prijímal po nastúpení na pozíciu 
vedúceho ateliéru Kresba a grafika v školskom roku 2011/2012, ktorý sa dopracoval 
nakoniec ako jediný zo svojho ročníka aj k dnešnej obhajobe. Túto svoju ambíciu- posunúť
sa ďalej, dokazoval systematickou prácou od prvého až po štvrtý ročník. Verím, že bude 
pokračovať a využije možnosti pokračovať v magisterskom štúdiu v našom ateliéri.

Na prijímacích pohovoroch prekvapil svojím hyperrealistickým prejavom v sérii 
malieb, u kterých sme vtedy s ostatnými členmi viedli polemiku či sú to digitálne 
upravované veľkoformátové tlače, alebo skutočné maľby…Pripomínam ich však nie kvôli 
technike prevedenia, ale preto, lebo tieto maľby, ktoré boli na začiatku, vznikli v ateliéri v 
Dome, ktorý je dôležitý aj v závere jeho bakalárského  štúdia. Vo svojej práci využíva 
potenciál konkrétneho rodinného zázemia- Domu v okolí Púchova, s ktorého vyšiel a kde 
sa kedysi uzatváral pred realitou súčasnosti, a ktoré zdanlivo počas štyroch rokov opúšťal.
Vrátil sa sem však naplno fyzicky i mentálne pracovať s univerzálnou témou času. Dôvody
tohoto návratu dozrievali postupne, ale boli na začiatku presvedčivé rovnako ako výsledky,
ktoré z Domu prináša. 

Dom prešiel - naďalej prechádza transformáciou, rovnako jako jeho pozorovaťeľ
Michal, ktorý už vie oceniť i prakticky spracovať kvality najaktuáljejších umeleckých 
postupov, ktoré kedysi odmietal. Výsledky tejto transformácie prezentuje vo videoinštalácii 
s prídavkom neodmysliteľných realistických perokresieb guličkovým perom, ktoré sú jeho 
doménou.

Dom-romantická izba v ktorom sa venoval  svojej vysnívanej tvorbe sa 
postupne rozpadá…bol dogmaticky uzavretý a neprístupný. Michal si to našťastie 
uvedomil, som rád, že sa otvára, a ponúka nám možnosť pozrieť sa cez optiku 
talentovaného kresliara na navždy aktuálne témy.

Otázky k rozpravě:
Momentálne výnimočne nemám otázky do diskusie, ale pevne verím, že zaznejú od 
oponentov.

Závěrečné hodnocení: 
Bakalárskú prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem hodnotenie A.  
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