
Nikolaj Feďkovič  -  Retrospektíva  

                 

   
 
Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Veľká výstavná sieň Ţupného domu 
Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
Spolupráca: Galéria u anjela, Keţmarok 
Kurátorka: Carmen Kováčová 
Vernisáţ: 19.3.2015 o 16.30 hod.  
Hudobný program: ţiaci akordeónového oddelenia ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne 
Termín výstavy: 19.3. – 31.5.2015                                                   
 

Cyklus výstav Nikolaja Feďkoviča (1945) predstavuje pri príleţitosti významného ţivotného 
jubilea širokej diváckej verejnosti slovenského autora, ktorý pôsobil dlhé roky v zahraničí. Prvá výstava 
tohto cyklu sa koná v Oravskej galérií v Dolnom Kubíne, po nej budú nasledovať výstavy vo 
Východoslovenskej galérií v Košiciach, v Slovenskom dome a Topičovom salóne v Prahe, v Galérii M. 
A. Bazovského v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom.  

N. Feďkovič sa venuje olejomaľbe, kaligrafii a tvorbe objektov. Ako maliar nadväzuje na odkaz 
predstaviteľov imaginárnej figurácie. Pokúša sa o renesanciu ţánrovej maľby, vedľa seba často kladie 
realistické a abstraktné prvky. Ide mu o výtvarné pretavenie vlastných záţitkov a pocitov, často aj 
všedných kaţdodenných udalostí, ktoré vo svojich obrazoch povyšuje na slávnostný okamih. 

Bravúrne zvládnutie technologických postupov, vrstvenie lazúr na drevenú dosku alebo plátno s 
polokriedovou úpravou, istý stupeň nedokončenosti a otvorenosti voči divákovi prispievajú k jedinečnej 
atmosfére diel, ktorú dotvára mysteriózne, mihotavé svetlo. Feďkovič pred nami rozohráva unikátne 
Theatro mundi, kde kaţdý človek je hercom na scéne ţivota. Ponúka nám láskavé a hravé panoptikum 
sveta, zaplnené postavami a postavičkami, neváţno váţnymi. Jeho obrazy sú plné magických 
 príbehov, napínavých a vzrušujúcich. Sú modernými freskami nášho bytia, naplnené metaforami, 
príkladmi, motivované celou európskou kultúrou. Doslova zaplavia zmysly diváka očarujúcou hrou, 
jemným humorom a neuveriteľným priestorovým stvárnením. Autor rád pouţíva priamo v obrazoch 
kaligrafiu a text písaný rímskou kapitálou. Ako sám hovorí,  práve týmto písmom boli napísané dejiny 
Európy.  

Retrospektívna výstava mapuje Feďkovičovu umeleckú tvorbu, ktorej sa s pokorou a úctou 
k remeslu venuje vyše 50 rokov a našla si svojich priaznivcov po celej Európe. Veríme, ţe výstavný 
projekt osloví širokú verejnosť na Slovensku i v Česku. 
 

Carmen Kováčová 
 


