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Výtvarné umenie je dlhodobou a nekončiacou cestou hľadania a objavov. Jeho pomerne 

štandardné vývojové etapy sa nalomili v polovici 19. storočia nástupom tzv. -izmov, a v tom 

klasickom ponímaní úplne zlomili o sto rokov neskôr. Umenie pre všetkých, pop art, 

konceptualizmus a podobne. Dnešok je ťažko prehľadný a až odstup času zadefinuje hodnoty 

a štandardy tejto doby. 

S umením sa stretávame každú chvíľu. Hudba, televízia, film, ranný pohľad na dizajn okna, nábytku, 

krásu odevov, každej drobnosti v našom okolí. Maľba má v tomto vizuálnom bohatstve osobité 

postavenie, najmä pre jej mnohostranné pôsobenie, od dekorácie a remesla až po duševné 

posolstvo. 

 

Výtvarný prejav nie je len súčasťou života, ale ho i obohacuje. Spory o jeho hodnote zvyknú ukončiť 

záujmy kupujúcich. Nakoniec však vyhrá čas, ktorý sa snažia mnohí odborníci predbehnúť 

definovaním kvality z hľadiska investície.  

Umenie je zážitkom. A vždy v ňom dominovala kvalita emócie, doba jej trvania a bohatstvo obsahu. 

Rámec tomuto všetkému tvorila forma, umelecký výraz. 

Stretnutie s dielom Moniky Sabo je pôsobivým vstupom do existencie prechádzajúcej vekmi. 

Rozmerné maliarske plátna i komorné formy sprostredkúvajú zážitky vskutku ojedinelé. Umelkyňa, 

ako všetky výrazné umelecké zjavy dneška, maľuje všetko to, čo sa nedá povedať slovami. Vidí ten 

jej svet a pôsobivo ho tlmočí divákovi. Páči sa mi, že prešla umeleckým štúdiom, že sa rozhodla 

rozvíjať expresívnu maliarsku polohu s množstvom symbolov a zložitých príbehov. A cez tieto cesty 

vytvára všetky predpoklady k novým umeleckým objavom.  



Moje vety snáď znejú zdanlivo ako avizovanie nového umeleckého výrazu, či cesty. Z časti je to aj 

pravda. Tá forma, ktorú dáva prevažne vo figurálnej maľbe svojim obrazom je dnes jednou z 

najcharakteristickejších pre umelecké snahy dneška. A zároveň aj najviac prijímaných. 

Monika však dokáže naratívne rozprávať o živote. O tom bytí, ktoré každý z nás študuje, spoznáva, 

porovnáva, aby nakoniec zistil, že je to tak ťažké. Umelkyňa nie plytkosťou, ale silou príbehov 

hovorí, že je to zároveň krásne. A má pravdu. 

Tvorba umelkyne je jej životom. Krokmi vo svete úsmevov a násilia, v protikladoch i harmónii, ktoré 

nekončia. Treba si to však nielen uvedomiť, ale i poznať tieto výzvy, ktoré vedia pomôcť jedincovi 

už len uvedomením si seba. 

 

Monika Sabo je vzácnym umeleckým objavom, ktorý vstupuje na obrovskú umeleckú scénu, práve 

dnes, keď sa ľudia koria zbytočným povrchnostiam, ľudskými príbehmi. Mám rád jej obrazy so 

zaľúbenými úsmevmi či letmými dotykmi žien, dvojíc s rozstrapkanými vlasmi či šatami. Tváre, ktoré 

sú preľaknuté i chápajúce mňa. 

O tvorbe tejto autorky sa dá písať. Ona má zmysel, hĺbku a krásu zároveň. Vnáša medzi ľudí život 

bez nostalgie či trápenia. Bytie ľudstva je totiž nielen subjektívnym pohľadom jedinca, ale tiež 

subjektívnym prijímaním okolia a umenia. A v tomto má Monikina tvorba osobité postavenie. 

Pretože zaujme, upozorní i pohladí. Jej obrazy sú nové a krásne. 

Monika Sabo sa narodila 12. novembra 1967 na Myjave. Vzdelávala sa na pedagogickej škole, 

v Design Academy, na Vysokej škole výtvarných umení a dlhodobo u výtvarníka Štefana Ortha. 

Pravidelne vystavuje na kolektívnych i samostatných výstavách. 

Žije a tvorí vo svojom ateliéri Cerová - Lieskové. 
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