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Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry  

akad. mal. Karolovi Felixovi 

    za výnimočný prínos v oblasti slovenského výtvarného umenia   

  a šírenie dobrého mena mesta Nitry v medzinárodnom kontexte   
 

Akademický maliar Karol Felix je absolventom VŠVU v Bratislave (1981-1987), kde 
študoval na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby u nezabudnuteľnej osobnosti výtvarnej 
kultúry, v oblasti maľby a grafických techník, u prof. Albína Brunovského. 

 
 Možno povedať, že svoj talent zdedil po mamičke, pani Doc. PhDr. Oľge Felixovej, 

CsC., ktorá dlhé roky pedagogicky pôsobila na Katedre dejín umenia na UKF v Nitre 
a súčasne sa venovala i voľnej komornej maliarskej tvorbe. Jej diela sú súčasťou akvizičného 
fondu i Nitrianskej galérie. 

 
Jeho umelecké ambície určite ovplyvnila i literatúra o umení, ktorou bol od útleho 

detstva obklopený. V jeho dielach možno čítať príbehy. Sú to záznamy  zo starovekých 
vyspelých civilizácií, ktoré autor  pretavuje vo svojej grafickej a maliarskej tvorbe. V nich 
nachádzame nielen bytostnú úctu k dejinám, ale i posolstvo vekov o živote, nadväznej niti, 
pokračujúcej a odovzdávajúcej nadobudnuté hodnoty biologického reťazca ľudskej 
civilizácie. Vtláča im svoju vlastnú pečať poznania, s jemu príznačným individuálnym, 
nezameniteľným maliarskym, či grafickým rukopisom. 

 
Archetyp v dielach je pretavený do tém blízkych autorovej kontemplácii. Formuluje 

ich čisto, rétoricky nielen v maľbe, ale najmä v grafickom médiu a Ex Librisoch. Jednoducho 
ho fascinuje fenomén času a priestoru, úcty a obdivu k civilizáciám, ktoré boli bázou 
v mnohých oblastiach, ale najmä  v oblasti umeleckých kultúrnych hodnôt, z ktorých možno 
čerpať inšpiráciu do dnešných dôb.    

 
            Empíria, v jeho živote i tvorbe kladie na piedestál dnes už nie úspešnosť, získané 
ocenenia, ale predovšetkým rodinné zázemie, zdravie a samozrejme prácu. Karol Felix je totiž 
nenapraviteľný workholik. Tvorí, tvorí a tvorí a je úplne nešťastný, ak sa nemôže venovať 
svojej voľnej maliarskej tvorbe.  
 
           Vždy sa teší, kedy sa bude môcť postaviť pred maliarsky stojan, s čistým napnutým 
plátnom a vdýchnuť myšlienku i dušu novému dielu.  Keď maľuje, ako sám povedal, nemyslí 
na výstavy, na ceny, ani na to, čo s jeho dielami bude neskôr. Ale keď už obraz dokončí, 
zaujíma ho spätná väzba. Uspokojuje ho vedomie, že kódované správy,  ktoré vkladá do 
svojich diel, oslovia aj niekoho iného.        
     
            Vo svojej komornej tvorbe sa venuje grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a známkovej 
tvorbe. Hoci sa po ukončení VŠVU vôbec nezaoberal myšlienkou venovať sa známkovej 
tvorbe, dnes ich už má na konte viac ako tridsať a je druhý v poradí, po akademickom 
maliarovi Dušanovi  Kállayovi, v počte ich vyhotovení. Felix  je autorom aj spoločnej 
známky s Egyptskou arabskou republikou s motívom  kanopy zo zbierok Slovenského 
národného  múzea. 
 
            Dosiahol pozoruhodné výsledky nielen na domácej a európskej výtvarnej scéne, ale 
vystavoval aj v arabských krajinách, Južnej Afrike, severnej Amerikea v Austrálii. Ľudo 
Petranský v jednej zo svojich recenzií sa o jeho tvorbe vyjadril: "Symboly, znaky a odkazy sú 
pre diváka vzrušujúcim vizuálnym zážitkom. Vznešenosť, tajomnosť, mystickosť a 
magickosť výtvarných diel Karola Felixa núti diváka k vlastnej interpretácii a chuti rozlúštiť 
videné." 



  

 
            Karol Felix má za sebou vyše päťdesiat samostatných a viac ako sto kolektívnych 
výstav. Prednášal takmer po celom svete – v Helsinkách, Edimburghu, na Univerzite v Abu 
Dhabí, a na viacerých prestížnych svetových univerzitách.  
 
            Je držiteľom mnohých ocenení z oblasti tvorby ex librisu,  známkovej tvorby, voľnej 
grafiky a knižnej ilustrácie. Je členom Výtvarnej únie Slovenska, Združenia grafikov G Bod a 
Sdružení českých umělců grafiků Hollar.  Karol Felix, tento významný slovenský umelec 
uznávaný v celom svete, je autorom reprezentatívnej publikácie k jeho autorskej výstave 
Medzičas, ktorá bola inštalovaná v priestoroch nitranskej Synagógy v r. 2016. 
 

Odporúčame osobnosť akad. maliara Karola Felixa na ocenenie Cenou mesta Nitry za 
jeho reprezentáciu slovenského umenia  vo svete a súčasne i za reprezentáciu mesta Nitry, kde 
žije a umelecky pôsobí. 
                        
 

 
Dôvodová správa 

 
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry akad. mal. Karolovi Felixovi  predkladá primátor 

mesta Nitry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 1/1998 o udeľovaní ocenení 
mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov.  
 

Návrhom sa v zmysle čl. 5, ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov zaoberala na svojom 
rokovaní dňa 23.5.2018 komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy. 
Uznesením č.20/2018  odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre udeliť Cenu mesta Nitry  
Karolovi Felixovi za výnimočný prínos v oblasti slovenského výtvarného umenia   a šírenie 
dobrého mena mesta Nitry v medzinárodnom kontexte.   

 
Mestská rada v Nitre predložený návrh prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.6.2018  

a odporučila Mestskému zastupiteľstvu udeliť Cenu mesta Nitry akad. mal. Karolovi Felixovi za 
výnimočný prínos v oblasti slovenského výtvarného umenia a šírenie dobrého mena mesta 
Nitry v medzinárodnom kontexte.   
 
 


