
JITKA JAKUBCOVÁ-JAKŠÍKOVÁ

Epigraf:

„Nuže, nic není lepšího pro duši,

než učinit duši méně smutnou.“

Paul Verlaine

Epigraphe:

„Allez, rien n‘ est meilleur a l‘ ame

que de faire une ame moins triste.“
Paul Verlaine

Malířka, grafička, ilustrátorka a pedagožka Jitka Jakubcová-Jakšíková

se narodila 13. června 1948 v Přerově. Po studiu na místním gymná-

ziu absolvovala katedru výtvarné teorie a výchovy na Filozofické

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Poté vyučovala výtvarnou

výchovu na středních pedagogických školách v Novém Jičíně

a v Boskovicích. Estetickou výchovu a dějiny kultury přednášela na

Gymnáziu v Blansku, kde také vedla výtvarný ateliér.

Jitka Jakubcová-Jakšíková samostatně tvořila v rámci Českého

svazu výtvarných umělců, věnovala se malbě, tapiseriím, keramic-

ké mozaice, ilustracím, volné grafice a ve výčtu jejích aktivit nechy-

bějí ani realizace v architektuře.  Spolupracovala také s Ústavem

bytové a oděvní kultury v Praze.

V rámci své pedagogické činnosti koordinovala pětiletý mezinárodní

studentský projekt EU – Comenius „Cesty za uměním“. Nedávno také

zahájila spolupráci se Švédskem, Itálií a Francií na mezinárodním pro-

jektu EU „Looking Art“. Itálie a zejména francouzská příroda i archi-

tektura jsou jejími „krajinami srdce“, jak vystihla v titulu současné výsta-

vy, do obou zemí podniká dlouhé soukromé studijní  cesty. Okouzlena

přímořskou krajinou i vnitrozemím jihu se Jitka Jakubcová do „krajin

svého srdce“ opakovaně vrací a zpět domů přijíždí bohatší o svá umě-

lecká díla.

Malířka kromě desítek tuzemských výstav participovala na výsta-

vách v Itálii, spolupracuje se Švédskem na uměleckém projektu

„Artists for Europe“ a vloni realizovala samostatnou velmi úspěš-

nou expozici ve Francii. Naposledy v Přerově vystavovala v roce

1982 v tehdejší galerii Dílo, nyní se po dlouhých třiceti letech do

Přerova symbolicky vrací se svou nejnovější expozicí zpět.

Je to skvělá výstava, která ukazuje kvalitou a ori-

ginálností Váš talent. Jsme okouzleni, když vidíme,

jak silným pramenem inspirace je Vám naše kraji-

na. Buďte ujištěna, že se z našeho pohledu stáváte

nejlepší velvyslankyní Francie ve Vaší zemi a chce-

me Vám za to poděkovat. Přispíváte k upevnění

francouzsko-českého přátelství a to nás hřeje

u srdce.

S blahopřáním a obdivem k Vašemu dílu

Christian Faurie,

starosta města Bouloc


